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1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona 

Pasūtītājs:  

SIA „Saldus komunālserviss”, 

Reģ. Nr. 48503000219, 

Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads 

Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads 

 

Pasūtītāja kontaktpersona:  

Projekta vadītājs 

Jānis Blūms, 

tel.nr.: 29551442, 

faksa nr.: 63825383. 

E-pasts: saldus.komunalserviss@saldus.lv 

 

2. Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents 

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

piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus. 

 

2.2. Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.  

 

2.3. Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu. 

 

2.4. Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, 

lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. 

 

2.5. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv: 

a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),  

b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona), 

c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā 

noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 

d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja 

Pretendents ir personu apvienība) vai 

e. Pretendenta pilnvarota persona. 

 

3. Saziņa 

3.1. Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek 

latviešu valodā pa pastu (arī elektronisko pastu) vai faksu. 

 

3.2. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir 

saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu. 

 

3.3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu. 

 

3.4. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi 

vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru. 

 

3.5. Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai faksu uz Ieinteresētā piegādātāja pasta adresi vai 

faksa numuru, ko Ieinteresētais piegādātājs norādījis. 

 

3.6. Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 6 dienas līdz Nolikuma 

iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk 

kā 3 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

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

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

kurā ir pieejams Nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu. 

 
3.8. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus

1
 Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kur 

ir pieejams Nolikums. Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā internetā ne vēlāk kā dienu pēc 

tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem. 

                                                 
1
 Pasūtītāja sniegtā papildus informācija, kas pēc būtības groza iepirkuma dokumentācijas saturu  
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4. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

 

4.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

Ieprkuma priekšmet ir ūdens plūsmas mērītāju un datu pārraides iekārtas piegāde, un tādu ar šo 

preču piegādi saistītu pakalpojumu kā preču pieslēgšana, tehniskā pārbaude, lietošanas apmācība, 

sniegšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju  

(A pielikums), turpmāk – Preces. 

 

4.2. Preču piegādes vieta 

Ūdens plūsmas mērītāju un datu pārraides iekārtu piegādes vieta ir Dzirnavu iela 31 un Brīvības 

1B, Saldus, Saldus novads. 

 

4.3. Preču piegādes termiņš 

Preču piegādes termiņš ir 16. 01. 2015.  

 

 

5. Piedāvājums 

 

5.1. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība 

 

5.1.1. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 26.novembrī, plkst.10:00 Dzirnavu ielā 31, 

Saldū , Saldus novadā telpā ”Zāle” , piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu pastu . 

Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē adresē līdz šajā punktā minētajam 

termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. 

 

5.1.2. Piedāvājumi tiks atvērti Dzirnavu ielā 31, Saldū , Saldus novadā telpā ”Zāle”. 26.novembrī, 

plkst.10:00.
 
Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.  

 

5.1.3. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku 

un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs 

uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta 

piedāvātā cena. 

 

5.1.4. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais 

iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu 

atvēršanai, Pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ Pretendentam. 

 

5.2. Piedāvājuma derīguma termiņš 

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

iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 

 

5.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, 

Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.  

 

5.2.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski 

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

nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz 

pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu. 

 

5.3. Piedāvājuma noformējums 

5.3.1. Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām: 

a. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem (1 orģināls un 3 kopijas), 

b. Piedāvājuma nodrošinājuma (1 orģināls un 3 kopijas), 

c. Tehniskā piedāvājuma (1 orģināls un 3 kopijas), 

d. Finanšu piedāvājuma (1 orģināls un 3 kopijas).  

 

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

un dzēsumiem.  
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5.3.3. Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot 

piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un 

apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver: 

a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu, 

b. Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta 

atšifrējumu, 

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

5.3.4. Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots 

Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma 

nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma 

apliecinājums ietver: 

a. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, 

b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

5.3.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver: 

a. norādi “KOPIJA PAREIZA”, 

b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

5.3.6. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu 

un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu 

caurauklojumus apliecina: 

a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),  

b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona), 

c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā 

noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 

d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja 

Pretendents ir personu apvienība) vai 

e. Pretendenta pilnvarota persona. 

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības 

dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs 

vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto. 

 

5.3.7. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu 

atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai 

pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.  

 

5.3.8. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda: 

a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,  

b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru, 

c. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai 

personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona) un adresi,  

d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru, 

atzīmi ”Piedāvājums atklātajam konkursam „Ūdens plūsmas mērītāju un attālinātās datu 

nolasīšanas iekārtu piegāde un pieslēgšana Saldū”, 04/2014/LLV-393”. Neatvērt līdz 2014.gada 

26.novembrim, plkst.10:00. 

 

5.3.9. Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā 

ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi 

norāda: 

a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”, 

b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, 

c. atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Ūdens plūsmas mērītāju un attālinātās datu 

nolasīšanas iekārtu piegāde un pieslēgšana Saldū”. 

 

 
5.3.10. Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz 

piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda: 

a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”, 

b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, 
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c. piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un 

atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais piedāvājums” vai “Finanšu 

piedāvājums”.  

 

6. Piedāvājuma nodrošinājums 

6.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 80 EUR (astoņdesmit 

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

vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas 

Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu 

sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā
2
, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei 

(D2 pielikums) vai Piedāvājuma nodrošinājuma veidnē paredzētajiem noteikumiem. 

 

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

beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 

a. līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru 

Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs, 

b. līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir atzīts par uzvarētāju, saskaņā ar iepirkuma līguma 

noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu .  

 

 

6.3. Nodrošinājuma devējs izmaksā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam piedāvājuma nodrošinājuma 

summu, ja: 

a. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 

b. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras 

dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu; 

c. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta 

iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajā 

termiņā. 

 

6.4. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā: 

a. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma līguma 

izpildes nodrošinājuma iesniegšanas, 

b. pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām 

c. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc 

piedāvājuma derīguma termiņa beigām. 

 

7. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā 

7.1. Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas 

vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora 

priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas 

līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva 

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

legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. 

 

7.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un 

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

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

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

noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas 

institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši. 

 

7.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un 

kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav 

pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā 

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

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

tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda. 

                                                 
2
 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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7.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz 

Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts. 

 

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

nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 

euro. 

 
7.6. Pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai un ir sniedzis 

pieprasīto informāciju. 

 
7.7. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz: 

a. pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem 

personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu 

apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), 

b. Personām, t.sk. apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās
3
. 

 

8. Pretendenta kvalifikācijas prasības 

 

8.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai 

8.1.1. 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 Preču piegādei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un 

balstīties uz viņu iespējām) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti 

komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

 
8.1.2. Pretendentam, personālsabiedrības biedram, personu apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējam (ja Pretendents Preču 

piegādei plāno piesaistīt apakšuzņēmēju un balstīties uz viņa iespējām), paredzētajā iepirkuma 

periodā ir pieejamas piedāvājumā piedāvātās  Preces . 

 

8.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums par 2011., 2012. un 2013. gados ir vismaz 

piedāvātās Preču kopējās cenas bez pievienotās vērtības nodokļa  

(turpmāk – PVN) apmērā. Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk 

par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu. 

 

9. Iesniedzamie dokumenti 

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā 

punktā.  

 

9.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā 

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma 

pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar: 

a. Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem 

dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem), 

b. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī 

kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības 

pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. 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 iepirkuma 

procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru 

parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

 

9.2. Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā 

                                                 
3
 Izslēgšanas nosacījumi nav attiecināmi uz tādām Personām, t.sk. apakšuzņēmējiem, kuras ir piesaistītas tikai kādu 

noteikto darbu veikšanai, bet ar to iespējām netiek apliecināta pretendenta atbilstība kvalifikācijas prasībām 
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9.2.1. Izziņu no Valsts darba inspekcijas, kura apliecina, ka pretendents un Personas, uz kuru iespējām tas 

balstās, nav sodīti par Nolikuma 7.2.apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem Latvijā. 

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

tas balstās (ja tas/tie ir reģistrēts/i ārvalstī vai ārvalstī ir tā/to pastāvīgā dzīvesvieta) izziņa no 

attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas, kas apliecina, ka pretendents un Personas, uz kuru 

iespējām tas balstās, nav sodīti par Nolikuma 7.2.apakšpunktā minētajiem darba tiesību 

pārkāpumiem attiecīgajā ārvalstī. 

 

9.2.2. Par Nolikuma 7.3.apakšpunktā minēto prasību izpildi Pasūtītājs pārliecinās publiskajās datubāzēs. 

 

9.2.3. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 7.4.apakšpunkta prasību 

izpildi, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas 

dienas izdevusi kompetenta institūcija, kas apliecina, ka Pretendentam un Personām, uz kuru 

iespējām tas balstās, nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

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

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

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

likvidācijas stadijā. 

 

9.2.4. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 7.5.apakšpunkta prasību 

izpildi, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas 

dienas: 

9.2.4.1. izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas apliecina, ka Pretendents 

(neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) 

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

parādu, kas kopumā pārsniedz 150 euro. 

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

(atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir to 

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

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

 

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

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

apvienības dalībniekiem. 

 

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

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

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

organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī. 

 

9.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti
4
 

9.3.1. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu 

reģistrācijas apliecību kopijas. 

 

9.3.2. Dokumenta, kas apliecina Pretendenta iespējas paredzētajā iepirkuma periodā pārdot piedāvājumā 

piedāvātās Preces , kopija. 

 

9.3.3. Izziņa par Pretendenta, apakšuzņēmēju / Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, (ja 

Pretendents balstās uz apakšuzņēmēju, kurus tas plāno piesaistīt Preču piegādei, vai citu personu 

finanšu iespējām
5
) gada kopējo finanšu vidējo apgrozījumu par 2011., 2012 un 2013.gadu 

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

jāiesniedz par visu darbības periodu. 

                                                 
4
 Nolikumā noteiktajiem Pretendenta iesniedzamajiem kvalifikācijas dokumentiem jāatbilst Nolikumā noteiktajām Pretendenta 

kvalifikācijas prasībām. 
5
 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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9.3.4. Ja Pretendents Preču piegādei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstās uz apakšuzņēmēju vai 

citu Personu iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas 

prasībām, piedāvājumā jāietver:  

a. visu apakšuzņēmējiem nododamo Preču piegādes daļu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem 

nododamo Preču piegādes daļu saraksta veidnei (D4 pielikums), 

b. (1) apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši 

Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei  

(D5 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo Preču piegādes daļu sarakstā 

norādīto Preču daļas piegādi un/vai nodot Pretendenta rīcībā Preču piegādei nepieciešamos 

resursus
6
 un/vai (2) Pretendenta un Personas, t.sk. apakšuzņēmēja, uz kuru iespējām 

Pretendents balstās, līgums par sadarbību Iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka 

Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi
7
 (nosakot resursu 

nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma 

izpildē), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, 

c. dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja / Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, 

atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, 

d. apakšuzņēmēja / Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, komercreģistra vai 

līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības 

kopija, kā arī 

e. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām 

pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus 

apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju / Personu, uz kuru iespējām 

pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno 

dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības 

pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

 

10. Tehniskais piedāvājums 

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju atbilstoši 

Tehniskā piedāvājuma veidnei (D8 pielikums).  

 

11. Finanšu piedāvājums  

11.1.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena (ar un bez PVN), par kādu tiks veikta 

Preču piegāde (Preču kopējā cena), kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas.  

11.1.2. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D6 pielikums).  

 

11.1.3. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN. Atsevišķi jānorāda Preču kopējā cena 

ar PVN (iepirkuma līguma summa). 

 

11.1.4. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Preču piegādi, pieslēgšanu, testēšanu, Pasūtītāja 

darbinieku apmācību, nepieciešamo dokumentu sagatavopšanu, citas izmaksas , kas saistītas ar 

sistēmas palaišanu, sistēmas ekspluatāciju līdz pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai. 

 

12. Piedāvājumu izvērtēšana 

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

 

12.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un 

Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai 

Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai 

neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 

 

                                                 
6
 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 
7
 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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12.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenti un Personas, t.sk. apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām 

Pretendenti balstās, nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem
8
 vai 

Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents vai Persona, t.sk. apakšuzņēmēji, uz 

kuras iespējām Pretendents balstās, ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta 

posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim piegādātājam dod 

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

attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos 

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

attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, 

ierobežojot vai deformējot konkurenci. 

 

12.4. Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda, vai Pretendenti un Personas, t.sk. 

apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav atzīti par vainīgiem konkurences tiesību 

pārkāpumā. 

 
12.5. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenti un Personas, t.sk. apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām 

Pretendenti balstās, nav atzīti par vainīgiem darba tiesību būtiskā pārkāpumā. 

 

12.6. Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu, 

apakšuzņēmēju un Personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību citiem Nosacījumiem 

dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu atbilstību Pretendenta 

kvalifikācijas prasībām.  

 

12.7. Pretendentu, kuri vai kuru Personas, t.sk. apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām Pretendents balstās: 

a. nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkuma 

procedūrā, vai neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā vai 

b. nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas 

prasībām vai 

c. ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai, 

piedāvājumi tiek noraidīti. 

 

12.8. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu
9
 un Finanšu piedāvājumu 

atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu 

piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti. 

 

12.9. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to 

neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska. 

 

12.10. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas 

piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

 

12.11. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto
10

 piegāžu kopējo cenu 

bez PVN. 

 

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

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

piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu 

par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem
11

, 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 vai citus objektīvus pierādījumus, kas 

ļauj piedāvāt tik lētu cenu. 

12.13. Ja piedāvājumu, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, viszemākā cena bez PVN pārsniedz 

4500.00 EURO, vai paūtītājam netiek piešķirts finasējumsiepirkumā minēto preču iegādei 

iepirkumu komisija pārtrauc iepirkumu procedūru. 

                                                 
8
 Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta 

sasniegšanu. 
9
 Iepirkuma komisijai, nepieciešamības gadījumā piesaistot ekspertu, jābūt kompetentai, lai izvērtētu Pretendenta piedāvāto 

materiālu, tehnisko risinājumu ekvivalenci noteiktajiem standartiem 
10

 Ja Finanšu piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, vērā ņem pareizi aprēķināto summu 
11

 Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) Preču ražošanas procesa izmaksām; 2) izraudzītajiem tehniskajiem 
risinājumiem un īpaši izdevīgajiem Preču piegādes apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam; 3) piedāvāto Preču īpašībām 
un oriģinalitāti; 4) darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikta Preču piegāde. 
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13. Iepirkuma līgums 

13.1. Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz iepirkuma 

līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums),  

 

13.2. Ja Pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz pasūtītājam ne vēlāk 

piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi 

netiks ņemti vērā. 
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Pielikumi 
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A pielikums: 

 Tehniskā specifikācija 

 
1. Piegādātājam līguma ietvaros jāpiegādā un jāpieslēdz Saldus pilsētā ūdens plūsmas mērītājus un 

attālinātās datu nolasīšanas iekārtas, tai skaitā jāveic šādi darbi: 

1.1. Jāpiegādā ūdens plūsmas mērītāji Dn 100 mm un Dn 150 mm un iekāta, kas var attālināti nolasīt 

mērījumus no Dn 100 mm un Dn 150 mm ūdens plūsmas  mērītājiem; 

1.2. Jāveic piegādāto un uzstādīto iekārtu konfigurēšana un testēšana. 

1.3. Jāapmāca 3 pasūtītāja nozīmēti darbinieki. 

1.4. Iekārtu testēšana un iestatīšana darba režīmā. 

1.5. Iekārtas jānodod pasūtītājam. 

2. Piegādātājam ir jāpiegādā un jāuzstāda šādas iekārtas : 

N.p.k.  Iekārtas  nosaukums un raksturojums Mērvienība Daudzums 

1. Ūdens plūsmas mērītājs Dn 100 mm: 

- sensors ar aizsardzības klasi ne mazāku kā IP 68;( 

uzstādīšanai  skatakā ), 

- signāla pārveidotājs ar displeju, ar aizsardzības klasi ne 

mazāku kā IP 67,( jāuzstada ēkā), 

- signāla pārveidotājs ar vismaz Modbus izeju, 

- signālu pārraidīšanas - barošanas kabelis ar garumu 

vismaz 55 m, 

- iekārta jāuzstāda Dzirnavu ielā 31, Saldū , Saldus 

novadā,  

- iekārta jāpieslēdz pie esošās datu retranslācijas iekārtas  

( iekārtai ir Modbus ieeja), 

gab. 1 

2. Ūdens plūsmas mērītājs Dn 150 mm: 

- sensors ar aizsardzības klasi ne mazāku kā IP 68;( 

uzstādīšanai  skatakā ), 

- signāla pārveidotājs ar displeju, ar aizsardzības klasi ne 

mazāku kā IP 67, ,( jāuzstada ēkā) 

- signāla pārveidotājs ar vismaz Modbus izeju, 

- signālu pārraidīšanas - barošanas kabelis ar garumu 

vismaz 25 m. 

- iekārta jāuzstāda Brīvības ielā 1B, Saldū , Saldus 

novadā.  

- iekārta jāpieslēdz pie Piegādātāja piegādātās datu 

retranslācijas iekārtas.   

gab. 1 

3. Datu retranslācijas iekārta, kas paredzēta datu pārraidei uz datu 

serveri, izmantojot GPRS/GSM; 

Minimālās prasības:  

-   radio datu uztveršanas modulis 

- iebūvēts sinhronizējams reālā laika pulkstenis ar rezerves 

bateriju tā uzturēšanai un iespēju attālināti veikt laika 

sinhronizāciju, 

-  iebūvēta baterija un barošana no tīkla ~230 V datu pārraides 

nodrošināšanai, tajā skaitā barošanas vads līdz 15m. 

-  attālināti maināma datu nolasīšanas programmatūra, 

- pietiekams skaits digitālo vai analogo ieeju, ja datu saņemšanasi 

tiek izmantots vadu savienojums pa tiešo ar ūdens plūsmas 

mērītāju 

-  ūdens izturības klase ne mazāk kā IP 65, 

-  jādarbojas ārējās vides temperatūrā no vismaz -25 
0 
C līdz ne 

mazāk kā + 65 
0 
C, 

-  iekārtai jāspēj saglabāt datus vismaz 14 dienas datu pārraides 

pārtraukuma gadījumā. 

-  iekārta jāuzstāda ielā 31, Saldū , Saldus novadā.  

 

gab. 1 

 

3. Visām iekārtām jābūt marķētām ar CE zīmi 

4. Prasības ūdens plūsmas mērītāju un datu pārraides sistēmai: 

4.1. Jānodrošina ūdens plūsmas mērītāju datu saņemšana, apstrādāšana, uzglabāšana; 
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4.2. Jānodrošina pieeja sistēmai ar interneta palīdzību jebkurā vietā no jebkura stacionārā vai portatīvā 

datora, kā arī viedtālruņa izmantojot interneta pārlūku; 

4.3. Jānodrošina, ka programmatūra ļauj pārlūkot ūdens plūsmas mērījumus visos sistēmai pieslēgtajos 

punktos aktuālajā laikā un pagātnē; 

4.4. Jānodrošina, ka programmatūra ļauj apskatīt ūdens plūsmas mērījumu izmaiņu laikā, gan par visiem 

plūsmas mērītājiem, gan arī atsevišķi katram mērītājam; 

4.5. Jānodrošina brīdinājumu sūtīšana SMS un e - pasta veidā par ūdens plūsmas mērītāja darbības 

traucējumiem vai pārtraukšanu, kā arī par ūdens plūsmas izmaiņām, kas ir ārpus noteiktās normas 

(stundas, dienas ietvaros); 

4.6. Jānodrošina vismaz 256 bitu SSL (Secure Sockets Layer) datu kriptēšana; 

4.7. Jānodrošina informācijas un atskaišu eksports Excel un PDF formātos; 

4.8. Jānodrošina, ka vienlaicīgi ar sistēmas menedžmentu un uzturēšanu var nodarboties vismaz 4 lietotāji; 

4.9. Ūdens plūsmas mērītāju atrašanās vieta un plūsmas dati jāatspoguļo uz interaktīvas ģeogrāfiskās 

kartes. Jānodrošina, ka nospiežot uz konkrētās iekārtas ikonas kartē, redzama konkrētās iekārtas datu 

kartīte; 

4.10. Plūsmas mērītājam jānodrošina ūdens plūsmas datu fiksēšana un attēlošana par ūdens plūsmu abos 

virzienos. 

4.11. Piegādātājam uz piegādātajām iekārtām ir jāuzlīmē uzlīmes ar Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2007. - 2013. gadam logo un  informāciju par to ,ka projekts ir līdzfinansēts no Eiropas 

Reģionālā attīstības fonda. Uzlīmes izmērs un saturs jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

4.12. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja darbinieku piekļūšanu iekārtu uzstādīšanas vietām. 

5.2. Pasūtītājs nodrošina elektroenerģijas pieslēguma vietas . 

6. Sistēmas uzturēšana. 

Izpildītājam pēc sistēmas uzstādīšanas no nodošanas jānodrošina sistēmas uzturēšana, tai skaitā: 

 a) jānodrošina datu pārraide no ūdens plūsmas mērītājiem un datu attēlošana; 

 b) jānodrošina piekļuve datu apstrādes programmatūrai un tās nepārtraukta lietošana; 

 c) jānodrošina iekārtu, programmatūras un sistēmas kopumā darbību nepārtrauktā režīmā  

 d) jānodrošina datu drošība, lai datiem bez atļaujas nevarētu piekļūt trešās personas 

 e) Jānodrošina iekārtu uzturēšana darba kārtībā visā uzturēšanas līguma darbības periodā, tai skaitā 

nomainot iekārtas vai to komplektējošās daļas, piemēram, baterijas, ja tās pārtraukšas darboties, ja 

vien nav konstatēts trešās puses mehāniska vai cita veida ietekme. Ja iekārtu darbība ir traucēta vai 

neiespējama trešās puses ļaaunprātīgu vai netīšu darbību rezultātā, par to tiek sastādīts akts un iekārtu 

nomaiņu apmaksā Pasūtītājs 

 

7. Piegādātās sistēmas garantijas periods 24 mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. 

8. Pasūtītājam iesniedzamā dokumentācija: 

8.1. Lietošanas instrukcijas komplekti , 2. eksemplāros. 

8.2. Iekārtu tehniskās pases. 

8.3. Līgums par iekārtu ( sistēmas ) uzturēšanu un apkalpošanu, kurā uzturēšanas un apkalpošanas 

izmaksas nav lielākas par Piegādātāja piedāvājuma dotajām, gan vienībai, gan summā un termiņš nav 

mazāks par 2. gadiem no iekāru ( sistēmas ) nodošanas Pasūtītājam.  

9. Iekārtu uzstādīšanas adreses: Dzirnavu iela 31un Brīvības iela1B, Saldū, Saldus novadā. 

 

Sistēmas uzturēšanas izmaksas. 

 Sagatavojot  piedāvājumu par sistēmas uzturēšanas izmaksām, jāņem vērā sekojoši nosacījumi: 

1. Aprēķini jābalsta uz pretendenta izvēlēto datu pārraides veidu (GSM/GPRS vai internets), 

2. Uzturēšanas līguma darbības laikā jānodrošina darbība visām iekārtām, ko piegādājis izpildītājs, 

3. Pasūtītājs var nodrošināt pastāvīgā interneta pieslēgumu : Dzirnavu iela 31, Saldū, Saldus novadā . 

4. Aprēķinot sistēmas uzturēšanas mēneša maksu, jāparāda aprēķins, balstoties uz retranslācijas iekārtu 

skaitu, atsevišķi izdalot 1) izmaksas datu pārraides nodrošināšanai un 2) iekārtu un programmatūras 

uzturēšanas izmaksas. 

5. Uzturēšanas izmaksas netiek pāskatītas vismaz divus gadus no pieņemšanas nodošanas akta 

parakstīšanas. 
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Datu pārraides izmaksu aprēķins piegādātajai sistēmai 

 

 Iekārtu skaits, 

gab 

Datu pārraides 

izmaksas 

EUR/mēn.(Bez 

PVN) 

Summa, 

EUR/mēn. 

 

Summa, 

EUR/24mēn

. 

     

Retranslācijas iekārtas, kas 

nosūta datus ar GSM/GPRS 

palīdzību  

1 [nosaka 

pretendents] 

[.....] [.....] 

(U1) Kopā mēnesī bez PVN, EUR [.....] [.....] 

PVN, EUR [.....] [.....] 

Kopā mēnesī ar PVN, EUR [.....] [.....] 

 

 

 

 Programmatūras, iekārtu un citu uzturēšanas izmaksu aprēķins  

 Iekārtu 

skaits, gab 

uzturēšanas 

izmaksas 

EUR/mēn. 

Summa, 

EUR/mēn. 

Summa, 

EUR/24mēn. 

Sistēmai pieslēgto mērītāju skaits  2 [nosaka 

pretendents] 

[.....] [.....] 

(U2) Kopā mēnesī bez PVN, EUR [.....] [.....] 

PVN, EUR [.....] [.....] 

Kopā mēnesī ar PVN, EUR [.....] [.....] 

 

 

 

Kopsavilkums 

 Summa 

EUR/mēn. 

Summa 

EUR/24mēn. 

Sistēmas uzturēšanas izmaksas (datu pārraide) [U1] [U1] 

Sistēmas uzturēšanas izmaksas (programmatūras un iekārtu 

uzturēšana) 

[U2] [U2] 

Kopā mēnesī bez PVN, EUR [.....] [.....] 

PVN, EUR [.....] [.....] 

Kopā mēnesī ar PVN, EUR [.....] [.....] 
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C pielikums: Iepirkuma līguma projekts 

 

PARAUGS 
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SPECIĀLIE NOTEIKUMI 

 

<Pasūtītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas 

amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas 

apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas 

puses,  

 

un 

 

<Piegādātāja nosaukums>
12

, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas 

amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas 

apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras 

puses, 

 

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums un 

identifikācijas numurs>” rezultātiem un Piegādātāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – 

Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):  

 
14. Līguma priekšmets 

Piegādātājs piegādā Pasūtītājam šādas preces: 

<preču skaits> <preces nosaukums> 

 
un sniedz šādus ar preču piegādi saistītus pakalpojumus: 

preču piesēgšana, tehniskā pārbaude, lietošanas apmācīa, 

              kā arī veic preču garantijas un pēcpārdošanas apkalpošanu. 

 
15. Līguma dokumenti un to prioritāte 

15.1. Līgums sastāv no šādiem dokumentiem to prioritātes secībā: 

a. šie Speciālie noteikumi; 

b. [Pielikumi: <Iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju 

sanāksmes protokols, u.c. pielikumi>] 

c. Vispārīgie noteikumi, 

d. Tehniskā specifikācija
13

, 

e. Piedāvājums, 

f. Tehniskais piedāvājums, 

g. Finanšu piedāvājums
14

, 

h. Iepirkuma procedūras nolikums, 

i. Veidnes [paraugi]: 

i. Līguma izpildes garantijas veidne (LP/S-3-A veidne), 
ii. Preču nodošanas-pieņemšanas akta veidne (LP/S-3-B veidne). 

 

15.2. Grozījumi ir prioritāri attiecībā pret dokumentu, ko tie groza. 

 

16. Līguma summa 

Līguma summa ir EUR <...> (<summa vārdiem> euro). 

Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) ir <...> EUR (<summa 

vārdiem> euro). 

PVN <…>% ir <...> EUR (<summa vārdiem> euro). 

 

17. Maksājumi 

17.1. Maksājumi Līguma ietvaros veicami šādā kārtībā: 

 

                                                 
12

 Ja Piegādātājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.  
13

 Nolikuma pielikums A. 
14

 Nolikuma pielikums D8. 
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Maksājums 
Nosacījumi maksājuma 

veikšanai 

M
a

k
sā

ju
m

a
 

a
p

m
ēr

s 
(%

 n
o

 

L
īg

u
m

a
 

su
m

m
a

s)
 

Summa bez 

PVN (EUR) 

PVN 

<…>%(EUR

) 

Kopā (EUR) 

Noslēguma 

maksājums 

Ir piegādātas šādas preces:  

1 gab.. ūdens plūsmas mērītājs 

Dn100, 1 gab. ūdens plūsmas 

mērītājs Dn150 un 1 gab. datu 

pārraides iekārta, kā arī sniegti 

šādi ar preču piegādi saistītie 

pakalpojumi: preču 

pieslēgšana, tehniskā 

pārbaude, lietošanas apmācība 

un iesniegtas ekspluatācijas 

instrukcija 2. eksemplāri , 

iekārtu tehniskās pases , 

apkalpošanas līgums. 

100 <…> <…> <…> 

 

17.2. Rekvizīti maksājumu veikšanai Piegādātājam:  

<rekvizīti maksājumu veikšanai>. 

18. Preču piegādes termiņš 

Preču piegādes termiņš ir 2015. gada .16 janvāris. 

19. Preču pieņemšanas vieta 

Preču pieņemšanas vieta ir Saldus pilsēta . 

20. Preču pieņemšanas termiņš 

Preču pieņemšanas termiņš ir 5 dienas. 

21. Piegādātāja garantijas periods 

Piegādātāja garantija ir spēkā 24 mēnešus no Preču pieņemšanas dienas. 

22. Preču trūkumu novēršanas termiņš 

Preču trūkumu novēršanas termiņš ir 10 dienas. 

23. [Citi noteikumi, kas papildina vai groza Vispārīgos noteikumus 

Šie noteikumi papildina vai groza attiecīgos Vispārīgo noteikumu punktus.  

Vispārīgo noteikumu <...>.punktu izteikt šādā redakcijā.]  

 

24. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs -pie Izpildītāja. 

Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Puses. 

 

 
Piegādātājs: Pasūtītājs: 

<Piegādātāja nosaukums> 

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 

uzvārds> 

<Pasūtītāja nosaukums> 

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 

uzvārds> 

 

_________________________________ 

Parakstīšanas vieta un datums 

 

_________________________________ 

Parakstīšanas vieta un datums 
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VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 

1. Līgumā lietoto terminu definīcijas 

 

1.1. Apakšuzņēmējs - persona, kurai Piegādātājs nodod Preču piegādes daļas izpildi. 

1.2. Diena - kalendārā diena. 

1.3. Iepirkuma procedūra - Pasūtītāja organizēta procedūra Piegādātāja izvēlei. 

1.4. Līgums - šis līgums, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Piegādātāju par Preču piegādi. Līgums sastāv no 

Speciālajiem noteikumiem un citiem Līguma dokumentiem saskaņā ar Speciālo noteikumu 2.punktā noteikto. 

1.5. Līguma summa - summa, par kuru Piegādātājs veic Preču piegādi Pasūtītājam un kas norādīta Speciālo 

noteikumu 3.punktā. 

1.6. Maksājuma pieprasījums - Piegādātāja izrakstīts rēķins un to pamatojošie dokumenti, ar kuru pieprasa Līguma 

ietvaros veikto izdevumu apmaksu un kurš atbilst Līguma noteikumiem. 

1.7. Personāls - Piegādātāja vai Apakšuzņēmēja darbinieki un citas Līguma izpildei pieaicinātās fiziskās personas. 

1.8. Piedāvājums - Piegādātāja Iepirkuma procedūras ietvaros iesniegts piedāvājums par Preču piegādi. 

1.9. Piegādātājs - fiziska vai juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, ar kuru ir noslēgts Līgums 

par Preču piegādi. 

1.10. Preces - Tehniskajā specifikācijā noteiktās preces un tādi ar to piegādi saistītie pakalpojumi kā preču 

uzstādīšana, tehniskā pārbaude, lietošanas apmācība, un citi pakalpojumi, kas ir noteikti Līgumā vai nepieciešami 

Līguma izpildei. 

1.11. Preču piegādes termiņš - termiņš, kurā Piegādātājam jāpiegādā Preces Pasūtītājam un kas norādīts Speciālo 

noteikumu 5.punktā. 

1.12. Puse/Puses - Pasūtītājs vai/un Piegādātājs. 

1.13. Personāls - Piegādātāja vai Apakšuzņēmēja darbinieki un citas Līguma izpildei pieaicinātās fiziskās personas. 

1.14. Tehniskā specifikācija - Līguma dokuments, kurā ietverts Preču, kā arī Preču piegādi saistīto pakalpojumu 

raksturojums, Preču piegādē izmantojamās metodes, līdzekļi, minimālās prasības attiecībā uz Personāla 

kvalifikāciju, kā arī citas prasības attiecībā uz Preču piegādi. 

 

2. Līguma interpretācija 

 

2.1. Ja Līgums noslēgts vairākās valodās, noteicošā ir Līguma latviešu valodas versija. 

2.2. Nodaļu un punktu virsraksti nav izmantojami Līguma interpretācijā. 

2.3. Termiņi Līguma ietvaros, kas aprēķināmi mēnešos vai dienās, sākas nākamajā dienā pēc dienas vai notikuma, 

kas nosaka to sākumu. Termiņam, kuru skaita mēnešos, pēdējā diena ir termiņa pēdējā mēneša attiecīgais datums. 

Ja termiņa pēdējā mēnesī nav attiecīgā datuma, termiņa pēdējā diena ir šī mēneša pēdējā diena. Ja termiņa pēdējā 

diena ir brīvdiena, termiņa pēdējā diena ir nākamā darba diena. 

2.4. Ciktāl to pieauj Līguma saturs, vārdi, kas apzīmē vienskaitli, apzīmē arī daudzskaitli, un otrādi. 

3. Saziņa 

3.1. Saziņa starp Pusēm notiek latviešu valodā. 

3.2. Saziņas dokumenti (apstiprinājumi, norādījumi, paziņojumi, un citi saziņas dokumenti) sagatavojami, ietverot 

Līguma nosaukumu un numuru. 

3.3. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis 

paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu. Saziņas dokumentu, ko nosūta pa faksu, vienlaikus nosūta arī pa pastu. 

3.4. Vārdi “apstiprināt”, “piekrist”, “apliecināt” un “paziņot” Līguma ietvaros interpretējami, ievērojot šī punkta 

noteikumus. 

4. Apakšuzņēmēji 

4.1. Piegādātājs Preču daļas piegādi var nodot Apakšuzņēmējam tikai pēc Pasūtītāja rakstiska apstiprinājuma 

saņemšanas. Pasūtītāja apstiprinājums nav nepieciešams Piedāvājumā norādītajiem Apakšuzņēmējiem. 

4.2. Apakšuzņēmējam jāatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Apakšuzņēmēju kvalifikācijas 

prasībām. 

4.3. Pirms Preču daļas piegādes nodošanas Apakšuzņēmējam Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam paziņojumu, kurā 

norāda Preču daļu, kuras piegādi Piegādātājs plāno nodot Apakšuzņēmējam, Apakšuzņēmēja, kuram Piegādātājs ir 

paredzējis nodot šīs Preču daļas piegādi, nosaukumu un reģistrācijas numuru. Paziņojumam Piegādātājs pievieno 

Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktos apakšuzņēmēja kvalifikācijas dokumentus. 

4.4. Pasūtītājs 14 dienu laikā pēc Piegādātāja 4.3.apakšpunktā minētā paziņojuma un tam pievienoto dokumentu 

saņemšanas dienas apstiprina Preču daļas piegādes nodošanu Apakšuzņēmējam, vai gadījumā, ja: 

a. paziņojums neatbilst 4.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām vai 

b. Apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām apakšuzņēmēju kvalifikācijas prasībām 

neapstiprina Preču daļas piegādes nodošanu Apakšuzņēmējam. 

4.5. Preču daļas piegādes nodošana Apakšuzņēmējam nerada līgumiskas attiecības Apakšuzņēmēja un Pasūtītāja 

starpā. 

4.6. Pasūtītāja apstiprinājums attiecībā uz Preču daļas piegādes nodošanu Apakšuzņēmējam, neatbrīvo Piegādātāju 

no Līgumā noteikto saistību izpildes un nesamazina Piegādātāja atbildību attiecībā uz Apakšuzņēmējam nodotās 

Preču daļas piegādi.  
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4.7. Ja Pasūtītājs konstatē Apakšuzņēmēja nekompetenci tam nodotās Preču daļas piegādei, Pasūtītājs var pieprasīt, 

lai Piegādātājs nekavējoties nomaina Apakšuzņēmēju ar tādu, kuram ir Pasūtītājam pieņemama kvalifikācija vai arī 

lai Piegādātājs pats uzņemas attiecīgās Preču daļas piegādi. 

4.8. Preču daļas, kuras piegādi Piegādātājs ir nodevis Apakšuzņēmējam, Apakšuzņēmējs var nodot trešajām 

personām tikai pēc Pasūtītāja rakstiska apstiprinājuma saņemšanas. Arī šajā gadījumā piemērojami 4.2.-

4.4.apakšpunkta noteikumi 

 

PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI 

 

5. Preču piegādei nepieciešamā informācija un dokumenti 

5.1. Pasūtītājs iesniedz Piegādātājam Preču piegādei nepieciešamo informāciju un dokumentus, kas ir Pasūtītāja 

rīcībā vai kurus Pasūtītājs ir apņēmies iesniegt Piegādātājam. Ne vēlāk kā Preču piegādes termiņā vai Līguma 

izbeigšanas dienā Piegādātājs šos dokumentus atdod Pasūtītājam. 

5.2. Citas pienācīgai Preču piegādei nepieciešamās informācijas un dokumentu iegūšana, ja vien Puses nav 

vienojušās citādi, ir Piegādātāja pienākums un ar to saistītās izmaksas ir iekļautas Līguma summā. 

5.3. Piegādātājs Pasūtītāja sniegto informāciju un dokumentus, ja vien tie nav nepieciešami Preču piegādei, 

nenodod trešajām personām bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas. 

 

PIEGĀDĀTĀJA PIENĀKUMI 

 

6. Vispārīgie pienākumi 

6.1. Piegādātājs pirms Preču piegādes uzsākšanas uz sava riska un rēķina saņem visus Preču piegādei 

nepieciešamos saskaņojumus, ataujas un licences, kā arī nokārto visas muitas formalitātes, kādas nepieciešamas 

Preču eksportēšanai un importēšanai un to tranzītam caur jebkuru valsti. 

6.2. Piegādātājs ievēro darba aizsardzības noteikumus, ugunsdrošības noteikumus un citas Latvijas Republikas 

normatīvo tiesību aktu prasības un ir atbildīgs par to, lai Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības ievēro 

Personāls un Apakšuzņēmēji. 

6.3. Piegādātājs nodrošina piegādāto Preču, Preču piegādei izmantoto materiālu, metožu, paņēmienu, kā arī 

Personāla, atbilstību Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām. 

6.4. Piegādātājs nodrošina Preču piegādei nepieciešamo Personālu, tehnisko aprīkojumu (instrumentus un iekārtas) 

un telpas. Ar to saistītās izmaksas ir iekļautas Līguma summā. 

6.5. Piegādātājs Preču piegādi veic Pasūtītāja personāla darba laikā. 

6.6. Piegādātājs par konfidenciālu uzskata visus Preču piegādes laikā izstrādātos dokumentus, kā arī jebkuru 

Līguma ietvaros iegūto vai no Pasūtītāja saņemto informāciju vai dokumentus. Piegādātājs šo informāciju un 

dokumentus bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas nepublicē un nenodod trešajām 

personām, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams Līguma izpildei. 

6.7. Piegādātājs, bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas, nesniedz nekādus publiskus 

paziņojumus par Projektu vai Līgumu. 
6.8. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Piegādātājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam pārskatus par Līguma izpildi. 

7. Piegādātāja atbildība 

7.1. Piegādātājs atbild par Personāla un Apakšuzņēmēju Pasūtītājam un trešajām personām nodarīto kaitējumu. 

7.2. Piegādātājs atlīdzina Pasūtītājam visus zaudējumus, kas radušies saistībā ar prasībām un tiesvedību, kas saistīta 

ar Piegādātāja, Personāla vai Apakšuzņēmēju pieļautajiem Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu 

pārkāpumiem vai trešajām personām nodarītā kaitējuma atlīdzību. 

7.3. Piegādātāja atbildība Līguma ietvaros nepārsniedz Līguma summu. 

7.4. Līguma summa 

7.4.1. Līguma summā ir iekļautas visas ar Preču piegādi saistītās izmaksas, tai skaitā Preču iesaiņošanas, 

iekraušanas, transportēšanas, izkraušanas, izsaiņošanas izmaksas, kā arī izmaksas, kas ir saistītas ar Preču 

eksportēšanai un importēšanai nepieciešamo muitas formalitāšu kārtošanu, nodokļus, citus maksājumus, kas 

jāsamaksā, eksportējot un importējot Preces un transportējot tās tranzītā caur jebkuru valsti, kā arī izmaksas, kas ir 

saistītas ar Piegādātāja garantijas saistību izpildi, Preču garantijas un pēcpārdošanas apkalpošanu un citas ar 

Līguma izpildi saistītās izmaksas. 

7.4.2. Piegādātājs bez papildu samaksas piegādā Piedāvājumā norādītās Preces, kurām Piedāvājumā nav norādīta 

vienības cena vai arī izmaksu pozīcijas kopsumma. 

 
PREČU PIEGĀDE UN PREČU PIEŅEMŠANA 

 

8. Preču piegādes termiņš 

Preču piegādes uzsākšanas dienu nosaka Pasūtītājs. Preču piegāde uzsākama ne vēlāk kā 30 dienas no Līguma 

spēkā stāšanās dienas. 

 

 

9. Preču nodošana 

9.1. Piegādātājs nodod Pasūtītājam Preces Līgumā noteiktajos termiņos. Preču pieņemšana notiek pēc to 

pieslēgšanas , ieregulēšanas un pēc visu šajā līgumā paredzēto funkciju darbības pārbaudes. 
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9.2. Piegādātājs līdz Preču pieņemšanai rūpējas par Preču saglabāšanu. Līdz Preču pieņemšanai Piegādātājs 

uzņemas visus ar Precēm saistītos riskus. 

9.3. Vienlaikus ar Precēm Piegādātājs Pasūtītājam nodod Preču lietošanas instrukcijas, Preču tehniskās pases, 

Piegādātāja parakstītu Līgumu par iekārtu ( sistēmas ) uzturēšanu un apkalpošanu, kurā uzturēšanas un 

apkalpošanas izmaksas nav lielākas par Piegādātāja piedāvājuma dotajām, gan vienībai, gan summā un termiņš nav 

mazāks par 2. gadiem, no iekāru ( sistēmas ) nodošanas Pasūtītājam, un citus Līgumā noteiktos dokumentus, kā arī 

Piegādātāja parakstītu Preču nodošanas-pieņemšanas aktu, kas sagatavots izmantojot Nodošanas-pieņemšanas akta 

veidnes paraugu (LP/S-3-B veidne)> vai Preču pavadzīmi-rēķinu. Ja saskaņā ar Līguma noteikumiem Piegādātājam 

pirms Preču nodošanas ir jāveic to tehniskā pārbaude, Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam arī funkciju tehnisko 

pārbaužu protokolus, kas apliecina Preču atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām. 

10. Preču pieņemšana 

10.1. Pasūtītājs pieņem Preces, parakstot Preču nodošanas-pieņemšanas aktu. 

10.2. Pirms Preču pieņemšanas Pasūtītājs pārbauda Preces, lai pārliecinātos par Preču atbilstību Līgumā 

noteiktajām prasībām. Pasūtītājs pārbaudes veikšanai ir tiesīgs pieaicināt ekspertus. 

10.3. Preču pieņemšanas termiņā Pasūtītājs pieņem Preces vai gadījumā, ja Preces neatbilst Līgumā noteiktajām 

prasībām, tajā skaitā nav iesniegti Līgumā noteiktie Preču un citi dokumenti vai nav sniegti ar Preču piegādi 

saistītie pakalpojumi vai Preces nav jaunas un nelietotas, nepieņem Preces, norādot uz Preču trūkumiem. 
10.4. Pēc Preču trūkumu novēršanas Pasūtītājs veic atkārtotu Preču pieņemšanu. 

10.5. Preču pieņemšanas termiņš sākas dienā, kad Piegādātājs Līgumā noteiktajā kārtībā ir piegādājis, pieslēdzis, 

ieregulējis, notestējis Preces, veicis Pasūtītāja darbinieku apmācību , no Precēm izveidotā sistēma veic visas tai 

paredzētās funkcijas, Pasūtītājam nodotas Preču lietošanas instrukcijas latviešu valodā, Preču tehniskās pases, 

Piegādātāja parakstīts Līgumu par iekārtu ( sistēmas ) uzturēšanu un apkalpošanu, kurā uzturēšanas un 

apkalpošanas izmaksas nav lielākas par Piegādātāja piedāvājuma dotajām, gan vienībai, gan summā un termiņš nav 

mazāks par 2. gadiem, no iekāru ( sistēmas ) nodošanas Pasūtītājam, un citus Līgumā noteiktos dokumentus. 

10.6. Ja Pasūtītājs nepieņem Preces, Piegādātājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā atbrīvo no tām Preču uzstādīšanas 

vietas. Ja Piegādātājs neatbrīvo Preču uzstādīšanas vietas Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Pasūtītājs uz Piegādātāja 

riska un rēķina var to atbrīvot pats vai tās atbrīvošanu uzdot veikt trešajām personām.  

 

LĪGUMA IZPILDES NOKAVĒJUMS UN LĪGUMA GROZĪJUMI  

 

11. Līguma izpildes nokavējums 

11.1. Ja Piegādātājs nepiegādā Preces vai to daļu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt līgumsodu 0.1% 

apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Līgumsoda 

samaksa neatbrīvo Piegādātāju no pienākuma piegādāt Preces un citām no Līguma izrietošām saistībām. 
11.2. Ja līgumsoda summa sasniedz 10 % no Līguma summas, Pasūtītājs, neierobežojot savas tiesības uz 

līgumsodu, nosūtot rakstisku paziņojumu, var: 

a. vienpusēji atkāpties no Līguma, un 

b. nepiegādāto Preču vai to daļas piegādei pieaicināt trešo personu. 

Piegādātājs ir atbildīgs par visām ar to saistītajām papildu izmaksām. 
12. Līguma grozījumi 

12.1. Preču vienību cenas Līguma izpildes laikā netiek pārskatītas. 

12.2. Līguma grozījumi noformējami rakstveidā kā atsevišķs dokuments, ko paraksta Puses. 

 

PIEGĀDĀTĀJA GARANTIJAS SAISTĪBAS UN PREČU PĒCPĀRDOŠANAS 

APKALPOŠANA 

 

13. Piegādātāja garantijas saistības 

13.1. Piegādātājs garantē, ka Preces atbilst Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām 

prasībām, ka to lietošanas laikā, tās lietojot saskaņā ar to lietošanas instrukciju, tās netiks bojātas un ka tās 

nenodarīs kaitējumu Pasūtītāja vai trešo personu dzīvībai, veselībai vai īpašumam. 

13.2. Ja Piegādātāja garantijas perioda laikā tiek konstatēta Preču neatbilstība Līgumā vai Latvijas Republikas 

normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām vai rodas Preču bojājums, Pasūtītājs, nepieciešamības gadījumā 

pieaicinot ekspertus, par to sastāda aktu, ko iesniedz Piegādātājam. 

13.3. Piegādātājs Preču trūkumu novēršanas termiņā uz sava rēķina novērš Preču neatbilstības un bojājumus. Ja 

Piegādātājs Preču neatbilstības un bojājumus nenovērš Preču trūkumu novēršanas termiņā, Pasūtītājs trūkumus un 

bojājumus uz Piegādātāja rēķina var novērst pats vai to novēršanai pieaicināt trešo personu, ar trūkumu un 

bojājumu saistītās izmaksas ieturot no maksājumiem Piegādātājam vai izmantot Līguma izpildes garantiju vai 

abējādi.  

13.4. Piegādātāja garantijas perioda laikā Piegādātājs veic Preču garantijas apkalpošanu Tehniskajās specifikācijās 

noteiktajā kārtībā. 

14. Preču pēcpārdošanas apkalpošana 

Preču pēcpārdošanas apkalpošana tiek veikta Tehniskajā specifikācijā noteiktajā kārtībā. 

15. Līguma pilnīga izpilde 

Beidzoties Piegādātāja garantijas periodam vai beidzoties pēdējam no vairākiem garantijas periodiem, un, kad 

saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem ir novērsta Preču neatbilstība, bojājumi vai citi trūkumi, Pasūtītājs izsniedz 
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Piegādātājam aktu, kas apliecina Piegādātāja Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi. Šī akta izdošana neatbrīvo 

Puses no saistībām, kas radušās pirms akta izdošanas. 

 

MAKSĀJUMI UN LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA 

 

16. Maksājumi  
 

16.1. Pasūtītājs veic maksājumus Piegādātājam atbilstoši Speciālo noteikumu 4.punktā noteiktajam 30 dienu laikā 

no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis attiecīgu maksājuma pieprasījumu. Maksājuma veikšanas diena ir diena, kurā 

tiek debetēts Pasūtītāja konts. 

16.2. Pasūtītājs veic maksājumus Piegādātājam tikai pēc Līguma izpildes garantijas saņemšanas. 

16.3. Visiem Piegādātāja iesniegtajiem maksājuma pieprasījumiem jāpievieno Pušu parakstīts Preču vai to daļas 

nodošanas pieņemšanas akts. 
16.4. 30 dienu termiņš var tikt apturēts, ja maksājuma pieprasījums ir neatbilstošs, tai skaitā, ja Piegādātājs nav 

iesniedzis atbilstošus rēķinu pamatojošos dokumentus. Šajā gadījumā Pasūtītājs var pieprasīt no Piegādātāja 

skaidrojumus, maksājuma pieprasījuma grozījumus vai papildinformāciju, kas Piegādātājam jāiesniedz Pasūtītājam 

14 dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas. Maksājuma termiņa tecējums atsākas dienā, kad 

Pasūtītājs saņem atbilstošu maksājuma pieprasījumu. 

16.5. Ja maksājums nav veikts noteiktajā termiņā, Piegādātājs ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no maksājuma 

nokavējuma var prasīt līgumsodu 0.1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk kā 10 % no Līguma summas. 

16.6. Pasūtītājs, par to paziņojot Piegādātājam, var apturēt maksājuma izpildi, ja: 

a. Piegādātājs nepilda no Līguma izrietošās saistības, 

b. ja pastāv jebkāds cits apstāklis, par kuru saskaņā ar Līgumu ir atbildīgs Piegādātājs un kas traucē vai var traucēt 

Preču piegādi. 

16.7. Piegādātājs atmaksā  Pasūtītājam pienākošās summas 30 dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas 

dienas. Ja maksājums nav veikts noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt līgumsodu 0.1 % apmērā no nokavētā 

maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Pasūtītājam pienākošās summas Pasūtītājs var ieturēt no 

maksājumiem Piegādātājam, izmantot Līguma izpildes garantiju vai abējādi. 

 

17. Līguma izpildes garantija 

17.1. 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju ne 

mazāk kā 10 % apmērā no Līguma summas. Līguma izpildes garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas 

Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka/apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas 

Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas 

teritorijā
15

, un tam ir jābūt sagatavotam izmantojot Līguma izpildes garantijas veidnes paraugu (LP/S-3-A veidne). 

17.2. Pēc Preču pieņemšanas banka/apdrošināšanas sabiedrība samazina Līguma izpildes garantijas summu līdz 5% 

no Līguma summas. Pēc Preču pieņemšanas Pasūtītāja nosūta bankai/apdrošināšanas sabiedrībai, kas izsniegusi 

Līguma izpildes garantiju, apliecinātu Preču nodošanas-pieņemšanas akta kopiju. 

17.3. Piegādātājam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā līdz Līguma pilnīgai izpildei. 

17.4. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai ieturētu līgumsodu, saņemtu zaudējumu atlīdzību vai 

citas Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumu pienākošās summas. 

 

LĪGUMA PĀRKĀPUMI UN LĪGUMA IZBEIGŠANA 

 

18. Līguma pārkāpumi 

18.1. Puse pārkāpj Līgumu, ja tā neizpilda kādu no Līgumā noteiktajiem pienākumiem. 
18.2. Ja Puse pārkāpj Līgumu, tad otrai Pusei ir tiesības Līgumā noteiktajos gadījumos: 

a. neierobežojot savas tiesības prasīt no Līguma izrietošo saistību izpildi, prasīt līgumsodu, kā arī 

b. vienpusēji atkāpties no Līguma. 

18.3. Līgumsoda vai zaudējumu atlīdzības summas Pasūtītājs var ieturēt no maksājumiem Piegādātājam. 

18.4. Līguma izbeigšana neietekmē pamatojoties uz Līgumu jau iegūtās Pušu tiesības. 

19. Pasūtītāja tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 

19.1. Papildus Līguma izbeigšanas pamatiem, kas minēti citviet Vispārīgajos noteikumos, Pasūtītājs var vienpusēji 

atkāpties no Līguma, ja Piegādātājs: 

a. nomainījis Apakšuzņēmēju vai Preču piegādes daļu ir nodevis Apakšuzņēmējam pirms Pasūtītāja apstiprinājuma 

saņemšanas, 

b. pēc Pasūtītāja lūguma nenomaina Apakšuzņēmēju, kura nekompetenci tam nodotās Preču daļas piegādei ir 

konstatējis Pasūtītājs, vai neuzņemas šim Apakšuzņēmējam nodotās Preču daļas piegādi, 

c. nenodrošina to, lai Apakšuzņēmējs ievēro 4.8.apakšpunkta noteikumus, 

d. ir vairāk nekā 20 dienas nokavējis Preču vai to daļas piegādes termiņus, 

e. Preču trūkumu novēršanas termiņā nenovērš Preču neatbilstības un bojājumus, 
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Banku, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu 
Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt: 
http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba 
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f. nepilda citas no Līguma izrietošas saistības, un ja Piegādātājs minēto saistību neizpildi nav novērsis 14 dienu 

laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas dienas, 

g. ar tiesas spriedumu tiek pasludināts par maksātnespējīgu vai tiek reorganizēts. 

19.2. Līgums uzskatāms par izbeigtu astotajā dienā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma 

nosūtīšanas dienas Piegādātājam. 

19.3. Pēc Līguma izbeigšanas Pasūtītājs uz Piegādātāja rēķina nepiegādāto Preču piegādei var pieaicināt trešo 

personu. 

19.4. Pasūtītājs pēc Līguma izbeigšanas, pieaicinot Piegādātāju, sastāda aktu, nosakot pieņemto Preču vērtību un 

Piegādātājam pienākošās naudas summas. 

19.5. Piegādātājam pienākošos naudas summu maksājumus Pasūtītājs Piegādātājam veic 30 dienu laikā no Preču 

piegādes. No naudas summām, kas pienākas Piegādātājam, Pasūtītājs var ieturēt ar nepiegādāto Preču piegādi 

saistītās papildu izmaksas. 
20. Piegādātāja tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 

20.1. Piegādātājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs: 

a. nenosaka to, ka Preču piegāde uzsākama ne vēlāk kā 30 dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas, 

b. nokavē maksājumu veikšanu vairāk kā par 28 dienām, izņemot gadījumu, ja Pasūtītājs ir apturējis maksājumu 

veikšanu Piegādātājam saskaņā ar 17.6.apkšpunktu. 

20.2. Līgums uzskatāms par izbeigtu astotajā dienā no Piegādātāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no 

Līguma nosūtīšanas dienas Pasūtītājam. 

20.3. Piegādātājs pēc Līguma izbeigšanas, pieaicinot Pasūtītāju, sastāda aktu, nosakot pieņemto Preču vērtību un 

Piegādātājam pienākošās naudas summas. Piegādātājam pienākošos naudas summu maksājumus Pasūtītājs 

Piegādātājam veic 30 dienu laikā no akta sastādīšanas dienas. 
21. Nepārvarama vara 

21.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc 

Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem 

līdzekļiem. 

21.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar 

iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi 

un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav 

spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem. 

 

PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

 

22. Piemērojamās tiesības 

Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā 

nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. 

23. Strīdu risināšanas kārtība 

23.1. Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos 

noteiktajā kārtībā. 

23.2. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par 

savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai 

atrisinātu strīdu. 

23.3. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 28 dienu laikā no tā saņemšanas 

dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 56 dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, 

Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 
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IEPIRKUMA LĪGUMA PIELIKUMI 

 

VEIDNES (paraugi) 
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Iepirkuma līgums. Piegādes. Veidnes paraugs: 

Līguma izpildes garantijas veidne LP/S-3-A 

 

 
LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA 

 

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija 

 

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

 

 

Mēs, <Bankas/apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami 

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

 

<Izpildītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

(turpmāk – Piegādātājs)  

 

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma 

numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis, 

 

saņemšanas dienas, <neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu>, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā 

pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro; 

turpmāk – Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 

 

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - 

<gads>.gada <datums>.<mēnesis>
16

. 

 

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams 

ar bankas/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu 

parakstījušās personas parakstu apliecina banka/ apdrošināšanas sabiedrība. 

 

Pēc Pasūtītāja apliecinātas Preču nodošanas-pieņemšanas akta kopijas saņemšanas no Pasūtītāja mēs 

samazināsim Garantijas summu par 50% (piecdesmit procentiem) un par to nekavējoties informēsim 

Pasūtītāju. 

 

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/ APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS ZĪMOGA 

NOSPIEDUMS> 
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 Piegādātāja garantijas perioda beigu datums. 
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Iepirkuma līgums. Piegādes. Veidnes paraugs: 

Preču nodošanas-pieņemšanas akta veidne LP/S-3-B 

 

 

 
PREČU NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS AKTS 

 

<Piegādātāja nosaukums>
17

, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, 

vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta 

tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses, 

 

un 

<Pasūtītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds 

un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās 

personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,  

 

sastāda šo aktu par to, ka saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgto līgumu „<Līguma 

nosaukums>” (Nr.<Līguma numurs>; turpmāk - Līgums)  

 

Piegādātājs ir piegādājis un Pasūtītājs ir pieņēmis šādas preces: 

<preču skaits> <preču nosaukums>,  

 

[un ir sniedzis šādus ar preču piegādi saistītos pakalpojumus: 

preču [pieslēgšanu,] [tehniskā pārbaude,] [lietošanas apmācība,] [un <…>]] 

 

kopā par summu <...> EUR (<summa vārdiem> euro),  

summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir <...> EUR (<summa vārdiem> euro), 

pievienotās vērtības nodoklis <...>% ir <...> EUR (<summa vārdiem> euro). 

  

 

Preces nodeva: 

Piegādātājs: 

Preces pieņēma: 

Pasūtītājs: 

<Piegādātāja nosaukums> 

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 

uzvārds> 

<Pasūtītāja nosaukums> 

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 

uzvārds> 

 

_________________________________ 

Parakstīšanas vieta un datums 

 

_________________________________ 

Parakstīšanas vieta un datums 
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 Ja Piegādātājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki 
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D pielikums: Veidņu paraugi piedāvājuma sagatavošanai 
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D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidnes paraugs 

 

<Pasūtītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

 

 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 

 

„Ūdens plūsmas mērītāju un attālinātās datu nolasīšanas iekārtu piegāde un pieslēgšana Saldū” 

(id.nr.04/2014/LLV-393) 

 

 

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

 

 

1. [Iepazinušies]/[Iepazinies]
18

 ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – 

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

nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,  

 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<adrese> 

 

2. [iesniedzam]/[iesniedzu]
19

 piedāvājumu, kas sastāv no: 

a. šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Atlases dokumentiem, 

b. Piedāvājuma nodrošinājuma, 

c. Tehniskā piedāvājuma un 

d. Finanšu piedāvājuma, 

(turpmāk – Piedāvājums) 

 

3. gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties:  

a. <preču raksturojums> saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma A pielikums) (turpmāk – Preces) 

par Preču kopējo cenu: 

Preču kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> EUR (<summa 

vārdiem> euro), 

PVN <…>%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro) 

Preču kopējā cena ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro), 

b. slēgt iepirkuma līgumu kā paraugu izmantojot Nolikumā ietverto Iepirkuma līguma veidni 

(Nolikuma C pielikumu), 

c. Piegādāt Preces saskaņā ar [manu]/[mūsu]
20

 Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā 

kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas]/[līdz 

<gads>.gada <datums>.<mēnesis>]. 

 

4. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 

 

5. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi 

personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja 

Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka: 

a. tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai 

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

sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos 

nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai 

līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 

b. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa. 

 

                                                 
18

 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. 
19

 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. 
20

 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. 
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6. [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums 

slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs: 

 

<Personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja 

attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese>]
21

 

 

 

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents vai personu 

apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

 

[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska 

persona)> 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]
22

 

 

                                                 
21

 Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība. 
22

 Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība)! 
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D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidnes paraugs 

 

 

A: Bankas garantijas veidne 

 

 

<Pasūtītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

 

 

 

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA 

 

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

 

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

 

 

Ievērojot to, ka  

 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<adrese> 

(turpmāk – Pretendents) 

 

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

organizētā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs>” ietvaros, kā arī 

to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, 

  

mēs, <Bankas 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, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz 

iepirkuma līgumu, 

c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma 

izpildes nodrošinājumu, 

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 <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
23

 un ir spēkā līdz <gads>.gada 

<datums>.<mēnesis>. 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 zīmoga nospiedums> 

                                                 
23

 Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām! 
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D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidnes paraugs 

 

 

 

B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne 

 

 

<Pasūtītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

 

 

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

Ievērojot to, ka  

 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<adrese> 

(turpmāk – Pretendents) 

 

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

organizētā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs>” ietvaros, kā arī 

to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, 

  

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies gadījumā, ja: 

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

b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz 

iepirkuma līgumu, 

c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma 

izpildes nodrošinājumu, 

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 <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
24

 un ir spēkā līdz <gads>.gada 

<datums>.<mēnesis> 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 zīmoga nospiedums> 

 

                                                 
24

 Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām! 
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D4 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo Preču piegādes daļu  

saraksta veidnes paraugs  

 

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO PREČU PIEGĀDES DAĻU SARAKSTS
25

 

 

Apakšuzņēmēja 

nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

adrese un 

kontaktpersona 

Nododamās 

preču 

piegādes 

daļas  apjoms 

(% no preču 

kopējās 

cenas) 

Īss apakšuzņēmēja veicamās Preču piegādes daļas 

apraksts 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 
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 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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D5 pielikums: Apakšuzņēmēja / personas, uz kuras iespējām 

 pretendents balstās, apliecinājuma veidnes paraugs 

 

 

 

<Pasūtītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA / PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, 

APLIECINĀJUMS
26

 

 

Iepirkuma procedūras “<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras identifikācijas 

numurs>” ietvaros 

 

 

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

uzvārds (ja apakšuzņēmējs / Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas 

numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) 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) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma 

identifikācijas numurs>) ietvaros;  

 

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

veikt šādu preču piegādi: 

<preču skaits un nosaukums atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Preču piegādes daļu sarakstā 

norādītajam>] 

[sniegt tādus ar preču piegādi saistītos pakalpojumus kā: 

[uzstādīšana,] [tehniskā pārbaude,] [lietošanas apmācība] [un <…>][,] 

[kā arī veikt preču garantijas un pēcpārdošanas apkalpošanai] 

[un nodot Pretendentam šādus resursus
27

: 

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>]. 

 

3. Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu 

pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu 

par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos 

nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā 

noziedzīgā organizācijā. 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
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 Attiecas uz tām Personām, t.sk.apakšuzņēmējiem, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām 
27

 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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D6 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidnes paraugs 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Tāme euro (EUR) 

Nr.p.k. Izmaksu pozīcija 
Vienības cena 

(bez PVN) 
Vienību skaits  

Izmaksu pozīcijas 

cena 

(bez PVN) 

1. 

Ūdens plūsmas mērītājs Dn 100 

mm: 

- sensors ar aizsardzības 

klasi ne mazāku kā IP 68;( 

uzstādīšanai  skatakā ), 

- signāla pārveidotājs ar 

displeju, , IP 67,( jāuzstada 

ēkā), 

- signāla pārveidotājs ar 

vismaz Modbus izeju, 

- signālu pārraidīšanas - 

barošanas kabelis ar 

garumu vismaz 55 m, 

- iekārta jāpieslēdz Dzirnavu 

ielā 31, Saldū , Saldus 

novadā,  

- iekārta jāpieslēdz pie 

esošās datu retranslācijas 

iekārtas  ( iekārtai ir 

Modbus ieeja), 

<…> 1gab. <…> 

2. 

Ūdens plūsmas mērītājs Dn 150 

mm: 

- sensors ar aizsardzības 

klasi ne mazāku kā IP 68;( 

uzstādīšanai  skatakā ), 

- signāla pārveidotājs ar 

displeju, IP 67, ,( jāuzstada 

ēkā) 

- signāla pārveidotājs ar 

vismaz Modbus izeju, 

- signālu pārraidīšanas - 

barošanas kabelis ar 

garumu vismaz 25 m. 

iekārta jāpieslēdz Brīvības ielā 1B, 

Saldū , Saldus novadā. 

<…> 1gab. <…> 

3. 

Datu retranslācijas iekārta, kas 

paredzēta: 

1) datu saņemšanai pa kabeli no 

ūdens plūsmas mērītāja,; 

2) datu pārraidei uz datu serveri, 

izmantojot GPRS/GSM . 

Minimālās prasības:  

- iebūvēts sinhronizējams reālā laika 

pulkstenis ar rezerves bateriju tā 

uzturēšanai un iespēju attālināti 

veikt laika sinhronizāciju, 

-iebūvēta baterija un barošana no 

tīkla ~230 V datu pārraides 

nodrošināšanai, tajā skaitā 

barošanas vads līdz 15m. 

- attālināti maināma datu 

<…> 
1 gab. 

 
<…> 
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nolasīšanas programmatūra, 

- pietiekams skaits digitālo vai 

analogo ieeju, 

- aizsardzības klase ne mazāk kā IP 

65, 

- jādarbojas ārējās vides temperatūrā 

no vismaz -25 
0 
C līdz  ne mazāk kā  

+ 65 
0 
C, 

- Iekārtai jāspēj saglabāt datus 

vismaz 14 dienas datu pārraides 

pārtraukuma gadījumā. 

 (Tajā skaitā visas ar pieslēgšanu, 

ieregulēšanu, pārbaudi un nodošanu 

Pasūtītājam saistītās izmaksas). 

Preču kopējā cena (bez PVN)  

 <21>% PVN summa  

Preču kopējā cena (ieskaitot PVN) (iepirkuma līguma summa)  

 

 

Nav pieļaujams iekļaut pozīcijas ar „mīnuss” zīmi 

„0” pozīcijas (izmaksu nenorādīšana) nav pieļaujama jebkurā no šādiem gadījumiem: 1) ja attiecīgā izmaksu pozīcija ir 

noteikta kā vērtēšanas kritērijs; 2) ja attiecīgā pozīcija ir atsevišķs iepirkuma līguma priekšmets/līguma daļa un par to ir 

paredzēti atsevišķi norēķini; 3) ja izmaksu nenorādīšana liecina par neatbilstību tehniskajai specifikācijai, proti, ja nav loģiska 

pamata šīs pozīcijas iekļaut citās pozīcijās vai nenorādīt vispār 
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D7 pielikums: Tehniskā piedāvājuma veidnes paraugs 

 

 

 

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 

Iepirkuma procedūras „Ūdens skaitītāju un spiediena mērītāju attālinātās datu nolasīānas iekārtu 

piegāde un pieslēgšana Saldū” (id.nr.04/2014/LLV-393) ietvaros 

 

 

1. <Vispārīgs preču apraksts>. 

 

2. Preču detalizēts apraksts 

N

.p

.k

.  

Iekārtas  nosaukums un raksturojums Mērvi-

nība 

Daudzums Pretendenta piedāvātās iekārtas nosaukums 

marka , modelis, tehniskie dati un 

raksturojums 

1. Ūdens plūsmas mērītājs Dn 100 mm: 

- sensors ar aizsardzības klasi ne 

mazāku kā IP 68;( uzstādīšanai  

skatakā ), 

- signāla pārveidotājs ar displeju, ar 

aizsardzības klasi ne mazāku kā 

IP 67,( jāuzstada ēkā), 

- signāla pārveidotājs ar vismaz 

Modbus izeju, 

- signālu pārraidīšanas - barošanas 

kabelis ar garumu vismaz 55 m, 

- iekārta jāuzstāda Dzirnavu ielā 

31, Saldū , Saldus novadā,  

iekārta jāpieslēdz pie esošās datu 

retranslācijas iekārtas  ( iekārtai ir Modbus 

ieeja), 

Gab 1  

2. Ūdens plūsmas mērītājs Dn 150 mm: 

- sensors ar aizsardzības klasi ne 

mazāku kā IP 68;( uzstādīšanai  

skatakā ), 

- signāla pārveidotājs ar displeju, ar 

aizsardzības klasi ne mazāku kā 

IP 67 ,( jāuzstada ēkā) 

- signāla pārveidotājs ar vismaz 

Modbus izeju, 

- signālu pārraidīšanas - barošanas 

kabelis ar garumu vismaz 25 m. 

iekārta jāpieslēdz Brīvības ielā 1B, Saldū , 

Saldus novadā. 

Gab 1  

3. Datu retranslācijas iekārta, kas paredzēta: 

1) datu saņemšanai pa kabeli no 

ūdens plūsmas mērītāja,; 

2) datu pārraidei uz datu serveri, 

izmantojot GPRS/GSM . 

Minimālās prasības:  

- iebūvēts sinhronizējams reālā laika 

pulkstenis ar rezerves bateriju tā 

uzturēšanai un iespēju attālināti veikt laika 

sinhronizāciju, 

-iebūvēta baterija un barošana no tīkla 

~230 V datu pārraides nodrošināšanai, tajā 

skaitā barošanas vads līdz 15m. 

- attālināti maināma datu nolasīšanas 

programmatūra, 

Gab 1  
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- pietiekams skaits digitālo vai analogo 

ieeju, 

- aizsardzības klase ne mazāk kā IP 65, 

- jādarbojas ārējās vides temperatūrā no 

vismaz -25 
0 
C līdz  ne mazāk kā  + 65 

0 
C, 

- Iekārtai jāspēj saglabāt datus vismaz 14 

dienas datu pārraides pārtraukuma 

gadījumā. 

 

 

 

3. Papildu aprīkojums 

Precei Nr.<Preces numurs un nosaukums> [<papildus aprīkojuma apraksts>] [un]/[vai] <izejvielu 

apraksts> tās normālai ekspluatācijai <gadu skaits> gadus.]   

 

 

4. Iesniedzamo dokumentu saraksts 

Vienlaikus ar Preci Nr.<Preces numurs un nosaukums> tiks iesniegti šādi dokumenti: <dokumentu 

nosaukums un [apraksts]. 

 

5. Preču pieslēgšana 

<Preču pieslēgšanas apraksts>]. 

 

6. Preču tehniskā pārbaude 

Precēm tiks veiktas šādas pārbaudes:] 

 

Preces numurs Pārbaudes nosaukums Pārbaudes apraksts 

<…> <…> <…> 

 

7. Lietošanas apmācība 

<apraksts>.]  

 

 

8. Laika grafiks 

Preces tiks piegādātas un ar preču piegādi saistītie pakalpojumi tiks sniegti šādos termiņos: 

 

Preces numurs 
Ar Preču piegādi saistītie 

pakalpojumi 

Preču piegādes un ar preču 

piegādi saistīto pakalpojumu 

sniegšanas termiņš 

<…> [Pieslēgšana] 16.01.2015. 

[Tehniskā pārbaude] 

[Lietošanas apmācība] 

<…> 

 

 

9. Garantijas saistības 

<apraksts>. 

 

10. Pēcpārdošanas apkalpošana 

<apraksts>. 

 

11. Sistēmas uzturēšanas izmaksas 

 Sagatavojot  piedāvājumu par sistēmas uzturēšanas izmaksām, jāņem vērā sekojoši nosacījumi 

: 

1. Aprēķini jābalsta uz pretendenta izvēlēto datu pārraides veidu (GSM/GPRS vai internets), 

2. Uzturēšanas līguma darbības laikā jānodrošina darbība visām iekārtām, ko piegādājis izpildītājs, skaits 

atkarīgs no izvēlētās tehnoloģijas, 
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4. Aprēķinot sistēmas uzturēšanas mēneša maksu, jāparāda aprēķins, balstoties uz retranslācijas iekārtu 

skaitu, atsevišķi izdalot 1) izmaksas datu pārraides nodrošināšanai un 2) iekārtu un programmatūras 

uzturēšanas izmaksas. 

 

Uzturēšanas izmaksu aprēķins (datu pārraide) 

 Iekārtu 

skaits, gab 

Datu 

pārraides 

izmaksas 

EUR/mēn.(Bez 

PVN) 

Summa, 

EUR/mēn. 

 

Summa, 

EUR/24mēn. 

 

Retranslācijas iekārtas, kas nosūta 

datus ar GSM/GPRS palīdzību  

1 [nosaka 

pretendents] 

[.....] [.....] 

(U1) Kopā mēnesī bez PVN, EUR [.....]  

PVN, EUR [.....]  

Kopā mēnesī ar PVN, EUR [.....]  

 

 Uzturēšanas izmaksu aprēķins (programmatūras un iekārtu uzturēšana) 

 Iekārtu 

skaits, gab 

uzturēšanas 

izmaksas 

EUR/mēn. 

Summa, 

EUR/mēn. 

Summa, 

EUR/24mēn. 

Sistēmai pieslēgto mērītāju skaits 

(ūdens skaitītāji un spiediena mērītāji) 

2 [nosaka 

pretendents] 

[.....] [.....] 

(U2) Kopā mēnesī bez PVN, EUR [.....] [.....] 

PVN, EUR [.....] [.....] 

Kopā mēnesī ar PVN, EUR [.....] [.....] 

 

Kopsavilkums 

 Summa 

EUR/mēn. 

Summa 

EUR/mēn. 

Sistēmas uzturēšanas izmaksas (datu pārraide) [U1] [U1] 

Sistēmas uzturēšanas izmaksas (programmatūras un iekārtu 

uzturēšana) 

[U2] [U2] 

Kopā mēnesī bez PVN, EUR [.....] [.....] 

PVN, EUR [.....] [.....] 

Kopā mēnesī ar PVN, EUR [.....] [.....] 
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E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapas paraugs 

 

 

 

IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA 

 

Pasūtītāja nosaukums:  

reģistrācijas numurs:  

Iepirkuma procedūras  nosaukums:  

identifikācijas numurs:  

Pretendenta nosaukums:   

reģistrācijas numurs vai personas 

kods (ja Pretendents ir fiziska 

persona): 

 

adrese:  

kontaktpersonas vārds un uzvārds:  

telefona numurs:  

faksa numurs:  

elektroniskā pasta adrese:  

Iepirkuma procedūras 

nolikumu saņēma: 

ieņemamais amats Pretendenta 

uzņēmumā: 
 

vārds un uzvārds:  

paraksts:  

datums:  

 

 


