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1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 8.
2 

pantā 

noteiktajām prasībām. 

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: VS 2016/16 

1.3. Ziņas par pasūtītāju: 

1.3.1. Pasūtītājs - Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” (turpmāk – Pasūtītājs). 

1.3.2. Adrese: Talsu iela 84, Ventspils, LV – 3602; 

1.3.3. Kontaktpersona: sagādes un transporta iecirkņa vadītājs Māris Reinbergs, tālrunis 63602206, 

63602200, fakss 63602210, e-pasts: maris.reinbergs@ventspils.lv vai tehniskais direktors 

Eduards Bonfelds, e-pasts: eduards.bonfelds@ventspils.lv 

1.4. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība: 

1.4.1. Piedāvājumi iesniedzami vienai no 1.3.3.punktā minētajām kontaktpersonām Pašvaldības SIA 

„Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, 3.stāvā 16.kabinetā līdz 2016. gada 16.decembrim plkst. 

14:00, darba dienās no plkst. 10:00 – 12:00 un no plkst. 13:00 – 16:00. 

1.5. Iepirkuma mērķis - noteikt piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

1.6. Iepirkuma priekšmets – Spiedkanalizācijas izbūve posmā no sūkņu stacijas līdz pieslēguma 

vietai pie katlumājas Talsu ielā 69, Ventspilī saskaņā ar Tehniskām specifikācijām (pielikumu 

Nr.2). 

Piedāvājums iesniedzams par pilnu apjomu. 

1.7. Iepirkuma procedūras dokumentu sastāvā ietilpst šā iepirkuma nolikums, turpmāk – Nolikums, 

un pielikumi (Nr.1., Nr.2., Nr.3. un Nr.4), turpmāk kopā saukti – Iepirkuma dokumenti. 

1.8. Iepirkuma dokumentiem ir brīva pieeja pasūtītāja mājas lapā: www.ventspilssiltums.lv 

(http://www.ventspilssiltums.lv/lv/iepirkumi), kā arī interesenti ar iepirkuma dokumentiem var 

iepazīties un saņemt tos līdz 2016.gada 16.decembrim Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, 

Talsu ielā 84, 3.stāvā 16.kabinetā, darba dienās no plkst. 8:00 – 12:00, iepriekš piezvanot 

Nolikuma 1.3.3. punktā minētajām kontaktpersonām. 
 

2. Dalības nosacījumi. 
2.1. Iepirkumā var piedalīties fiziska un juridiska tiesībspējīga un rīcībspējīga persona, personu 

apvienība vai personālapvienība, kura atbilst visām iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām 

un var nodrošināt iepirkuma izpildi un atbilst sekojošiem dalības nosacījumiem: 

2.1.1. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

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

parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta 

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

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

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

publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad Iepirkumu komisija (turpmāk 

tekstā – Komisija) pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav 

jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 

pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro; 

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

kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām 

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

attiecināmi 2.1.1. un 2.1.2. punktā minētie nosacījumi. 

 

3. Kvalifikācijas prasības 

3.1.1. Latvijā reģistrētam Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu 

reģistrā. Pretendentam (ārvalstu personai) jābūt reģistrētām tiesībām veikt komercdarbību 

būvniecībā attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā. Pretendentam (ārvalstu personai), 

kas nebūs reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, bet, kuram būtu piešķiramas 

Līguma slēgšanas tiesības, reģistrācija jāizdara līdz Līguma noslēgšanas dienai. Ja piedāvājumu 

iesniedz piegādātāju apvienība, pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma tai reģistrācija 

mailto:maris.reinbergs@ventspils.lv
mailto:eduards.bonfelds@ventspils.lv
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Būvkomersantu reģistrā jāveic (pēc reģistrācijas komercreģistrā) līdz Līguma noslēgšanas 

dienai. 

3.1.2. Pretendenta rīcībā jābūt sertificētam būvdarbu vadītājam ar pieredzi līdzīgu darbu vadīšanā 

(objektiem uzrādīt adreses un kontaktus) - vismaz 2 (divos) pabeigtos objektos pēdējos 3 gados. 

3.1.3. Pretendenta rīcībā jābūt speciālistam ar būvprakses sertifikātu ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmu būvdarbu veikšanā. 

3.1.4. Pretendentam jābūt pieredzei līdzīgu darbu veikšanā (objektiem uzrādīt adreses un kontaktus) - 

vismaz 2 (divos) pabeigtos objektos pēdējos 3 gados. 

3.1.5. Pretendenta rīcībā jābūt speciālistam ar būvprakses sertifikātu ceļu būvdarbu veikšanā. 

3.1.6. Pretendentam rīcībā jābūt darba aizsardzības koordinatoram, kuram ir: 

a) profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzībā jomā atbilstoši profesiju standartam PS 

0100 „Darba aizsardzības vecākais speciālists” vai ekvivalents,  

vai  

b) būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā un pamatlīmeņa zināšanas darba 

aizsardzībā 50 stundu apmērā (teorētiskā daļa),  

un 

c) pieredze vismaz 2 (divos) būvniecības objektos, izpildot darba drošības aizsardzības 

koordinatora pienākumus (darba aizsardzības koordinators minēts būvatļaujā). 
 

4. Pretendentu atlasei iesniedzamie dokumenti 
4.1. Pretendentam jāiesniedz sekojoši atlases dokumenti: 

4.1.1. LR UR vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs izdota izziņa par personām ar pārstāvības tiesībām. 

Izziņai jābūt izdotai ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas. 

4.1.2. Vēlams iesniegt izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par 

to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro uz 2016.gada 5.decembri. 

4.1.3. Lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 3.1.2..punkta prasībām Pretendentam (ārvalstu personai) 

jāiesniedz apliecinājums, ka tam ir reģistrētas tiesības veikt komercdarbību būvniecībā 

attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā. Ārvalstu persona, kas nav reģistrēta Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā, ja tā tiks atzīta par uzvarētāju, jāiesniedz apliecinājums, ka 

līdz Līguma slēgšanas dienai tiks reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

Piegādātāju apvienībai jāiesniedz apliecinājums, ka tā tiks reģistrēta Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā (pēc reģistrācijas komercreģistrā) līdz Līguma noslēgšanai. 

4.1.4. Lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 3.1.2. prasībām, Pretendentam jāiesniedz informācija par 

veiktajiem darbiem. 

4.1.5. Lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 3.1.3. prasībām, Pretendentam jāiesniedz speciālista 

būvprakses sertifikāta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu veikšanā kopija. 

4.1.6. Lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 3.1.4. prasībām, Pretendentam jāiesniedz informācija par 

veiktajiem darbiem. 

4.1.7. Lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 3.1.5. prasībām, Pretendentam jāiesniedz speciālista 

būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu veikšanā kopija. 

4.1.8. darba aizsardzības koordinatora kompetenci apliecinošu dokumentu kopijas. 

Ārvalstu Pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām 

noteiktu pakalpojumu sniegšanai. 

Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma 

līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo 

pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam 

atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu 

izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems 

4.1.9. Pretendenta piedāvāto speciālistu CV un pieejamības apliecinājums atbilstoši CV veidnei 

(nolikuma 4.pielikums): 

4.1.9.1. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu speciālista CV un pieejamības apliecinājums; 

4.1.9.2. darba aizsardzības koordinatora CV un pieejamības apliecinājums. 
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4.1.10. Pretendents pakalpojuma sniegšanā var piesaistīt apakšuzņēmējus. Piesaistītajiem 

apakšuzņēmējiem ir jāatbilst Nolikuma punktā 2.1.1. un 2.1.2. noteiktajām prasībām. 

4.1.11. Pretendenti, kuri neatbilst pretendentu atlases prasībām vai, ja viņi nav iesnieguši visus vai 

nepilnīgi iesnieguši Nolikumā pieprasītos dokumentus, netiks kvalificēti un tiks izslēgti no 

turpmākas dalības iepirkumā. 
 

5. Tehniskais piedāvājums 
5.1. Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz saskaņā ar Tehniskajām 

specifikācijām (nolikuma 2.pielikums): 

5.1.1. Laika grafiks; 

5.1.2. Kvalitātes nodrošināšanas plāns un kontroles pasākumu apraksti; 

5.1.3. Darba aizsardzības pasākumu plāna apraksts; 

5.1.4. Informācija par piedāvātajām caurulēm un komplektējošiem materiāliem; 

5.1.5. Tehniskā aprīkojuma saraksts; 

5.1.6. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj Pretendenta apliecinājums par to, ka Būvdarbu veikšanā tiks 

pielietoti tikai sertificēti materiāli, iekārtas un būvizstrādājumi atbilstoši Eiropas Savienības 

standartiem un Latvijas būvnormatīviem. 

5.2. Ja Tehniskais piedāvājums būs sagatavots neatbilstoši vai nebūs sagatavots no iepriekš 

minētajām septiņām daļām, Komisija lems par Pretendenta izslēgšanu no tālākas vērtēšanas 

konkursā. 
 

6. Finanšu piedāvājums 
6.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo balstoties uz projekta dokumentāciju un tam jāietver: 

6.1.1. Kopsavilkumu aprēķinus pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem; 

6.1.2. Apakštāmes, 

6.2. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena euro ar diviem cipariem aiz komata bez pievienotās 

vērtības nodokļa, kā arī vienības cenas un izmaksu pozīciju izmaksas bez pievienotās vērtības 

nodokļa. 

6.3. Piedāvājumā cenā, kuru veido izmaksu pozīcijas, jābūt iekļautiem visiem plānotajiem 

izdevumiem par darbu, pakalpojumiem, materiāliem un iekārtām, kas nepieciešami Līguma 

izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

tiesību aktiem, atbildīgo institūciju rīkojumiem, tehniskajām specifikācijām (nolikuma 

2.pielikums). 

Nosakot darbu un materiālu cenas, Pretendentam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi 

pabeigtu darbu – tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, ekspluatācijai gatavu būvi, neņemot vērā 

radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus. Kopsavilkumam un apakštāmēm jāietver visi 

izdevumi, tādi kā - virsizdevumi un pieskaitāmie izdevumi, apdrošināšana, bankas galvojumi un 

citi izdevumi atbilstoši Tehniskajām specifikācijām un līgumam, testēšana, darba aizsardzība, 

kvalitātes kontrole un vides aizsardzība, un peļņa. 

6.4. Piedāvājuma Līgumcenā jāietver visi būvdarbi. Būvdarbi ietver darbu apjomu sarakstos 

minētajās Tāmēs uzskaitītos darbus, kā arī visus un jebkādus darbus un procesus, kuri 

nepieciešami, lai veiktu būvdarbus Objektā saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām, Tehnisko 

projektu un nodotu Objektu ekspluatācijā un Pasūtītājam, tai skaitā - izpētes darbi, sagatavošanās 

darbi, būvlaukuma sagatavošana, demontāžas un utilizācijas darbi, pagaidu darbi, materiālu un 

iekārtu iegādes un piegādes, komunikāciju un iekārtu montāža un pieslēgumi u.c., kā arī visas ar 

būvniecību saistītās dokumentācijas kārtošana un iegūšana. Būvdarbi ietver arī visu Būvdarbu 

izpildei nepieciešamo atļauju un saskaņojumu iegūšanu, būvniecības vadību un organizēšanu, 

izpilddokumentācijas (t.sk. digitālā veidā izpildshēmas) un citas dokumentācijas sagatavošanu, 

būves nodošanu ekspluatācijā, kā arī citas darbības, kuras nepieciešamas būvdarbu veikšanai. 

Uzņēmējs apliecina, ka Finanšu piedāvājuma cenā, kas noteikta atbilstoši Iepirkuma nolikumam, 

tas iekļāvis visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbiem un visu Līgumā un Iepirkumā 

dokumentos noteikto prasību izpildi. 

6.5. Pretendents, parakstot Finanšu piedāvājumu, apliecina, ka pirms Piedāvājuma iesniegšanas 

parakstīšanas ir saņēmis un pietiekošā apjomā iepazinies un pārbaudījis visu tehnisko un 

juridisko dokumentāciju un faktiskos apstākļus (tai skaitā, būvlaukuma esošo stāvokli, izpētījis 
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vietējos apstākļus, kas varētu ietekmēt Būvniecības izpildi, arī attiecībā uz iespējamiem 

komunikāciju pieslēgumiem un materiālu piegādēm), uzdevis Pasūtītājam visus būtiskos 

jautājumus, saņēmis atbildes, un visi Pretendenta pieprasītie precizējumi vai papildinformācija ir 

iekļauti dokumentācijā, kas pievienota piedāvājumam. Uzņēmējam šajā sakarā nekādu pretenziju 

nav, un viņam ir visa nepieciešamā informācija būvdarbu kvalitatīvai izpildei. Vēlāki 

dokumentācijas un/vai būvlaukuma neatbilstības vai nepietiekamības atklājumi nedod pamatu 

Līguma summas palielinājumam vai izpildes termiņa pagarinājumam. Lai novērstu jebkuras 

šaubas, Pretendents iesniedzot piedāvājumu atzīst un piekrīt, ka visus riskus un atbildību, kas 

saistīti ar tehnisko un juridisko dokumentāciju (tai skaitā, visu atļauju un jebkādu saskaņojumu 

saņemšanu un nepieciešamo maksājumu veikšanu), kā arī faktiskajiem apstākļiem būvlaukumā 

un visu būvdarbu izpildi līdz nodošanai ekspluatācijā, uzņemas Pretendents, un Pretendents šos 

riskus ir novērtējis un ietvēris savā Piedāvājumā, pat ja tas nav īpaši norādīts. 

6.6. pēc piedāvājuma iesniegšanas Pretendents nevar atsaukties uz nesaprastu Tehnisko projektu, 

Tehnisko specifikāciju vai nepilnīgiem darbu apjomu sarakstiem. 

Būvdarbu pozīcijas, kuras par kurām Pretendents nebūs uzdevis jautājumus iepirkuma laikā un kuras 

Pretendents nebūs norādījis finanšu piedāvājumā, Pasūtītājs pēc to izpildes neapmaksās. 

6.7. Finanšu piedāvājumam jāpievieno informācija par avansa nepieciešamību. Avansu iespējams 

paredzēt ne vairāk kā 30% no Līgumcenas. Lai saņemtu avansu, Pretendentam jāņem vērā, ka 

avansa rēķinu Pasūtītājs pieņems tikai kopā ar bankas izsniegtu avansa atmaksas garantiju vai 

apdrošināšanas polises veidā. 

6.8. Ja Finanšu piedāvājums būs sagatavots neatbilstoši, nepilnīgi vai nebūs sagatavots saskaņā ar 

iepriekš minētajām prasībām, Komisija lems par Pretendenta izslēgšanu no tālākas vērtēšanas 

konkursā. 

6.9. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Būvdarbu, Būvniecības, 

Piegādes vai Pakalpojumu cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. 
 

7. Piedāvājumu dokumentu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas kārtība 
7.1. Pretendenta piedāvājumā jābūt iekļautiem sekojošiem dokumentiem: 

● Pretendenta pieteikums (pielikums Nr.1); 

● Tehniskais piedāvājums (saskaņā ar pielikumu Nr.2); 

● Finanšu piedāvājums; 

● CV un pieejamības apliecinājums (saskaņā ar pielikumu Nr.4); 

● Atlases dokumenti. 

7.2. Pretendenta pieteikums (pielikums Nr.1) iesniedzams atbilstoši Nolikuma prasībām. 

7.3. Dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Dokumentiem, kuri iesniegti svešvalodās, jābūt 

pievienotam pretendenta apstiprinātam dokumentu tulkojumam latviešu valodā. Pretrunu 

gadījumā par pamatu tiks ņemti tulkojumi latviešu valodā. 

7.4. Pretendenta pieteikums, tehniskais piedāvājums (pilnībā aizpildītas tehniskās specifikācijas 

saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.2) un apliecinājumi jāparaksta amatpersonai (-ām) ar 

pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotai (-tām) personai, pievienojot pilnvaru vai pretendenta 

apliecinātu pilnvaras kopiju. Pārējie dokumenti jāparaksta personai, kura attiecīgo dokumentu ir 

sagatavojusi, norādot ieņemamo amatu un paraksta atšifrējumu. 

7.5. Visām piedāvājuma lapām jābūt numurētām un caurauklotām, uz vāka jābūt šādām norādēm: 

● piedāvājums Iepirkuma „Spiedkanalizācijas izbūve posmā no sūkņu stacijas līdz pieslēguma 

vietai pie katlumājas Talsu ielā 69, Ventspilī”, ar identifikācijas Nr. VS 2016/16; 

● pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds, 

tālruņa numurs, faksa numurs; 

● aiz titullapas obligāti jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie 

piedāvājumā iekļautie dokumenti. 

7.6. Ja piedāvājuma dokumenti neatbilst Nolikuma punkta 4.4. prasībām, Pretendents tiks izslēgts no 

dalības iepirkumā. 

7.7. Pretendents sagatavo un iesniedz vienu Piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu ar uzrakstu 

„ORIĢINĀLS” un viena oriģināla kopiju ar uzrakstiem „KOPIJA”. Neskaidrību gadījumā starp 

oriģinālu un kopiju Komisija par pareizu uzskatīs piedāvājuma oriģinālā ietverto informāciju. 
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7.8. Aploksnei jābūt aizlīmētai un aizvēruma joslai apzīmogotai ar Pretendenta zīmogu, uz aploksnes 

norādāma šāda informācija: 

● Iepirkumam „Spiedkanalizācijas izbūve posmā no sūkņu stacijas līdz pieslēguma vietai pie 

katlumājas Talsu ielā 69, Ventspilī”, ar identifikācijas Nr. VS 2016/16;  

● adresāts – pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspils; 

● Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un tālrunis. 

7.9. Katrs pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Pretējā gadījumā tas tiks izslēgts 

no tālākas dalības iepirkumā. 

7.10. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nedrīkst savu piedāvājumu labot vai 

papildināt. 
 

8. Pretendentu piedāvājumu pārbaude, izvērtēšana un izvēle 
8.1. Piedāvājumus jāiesniedz Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, 3.stāvā 16.kabinetā 

līdz 2016.gada 16.decembrim plkst. 14:00 vienai no 1.3.3.punktā minētajai kontaktpersonai. 

8.2. Pretendentu piedāvājumu atvēršana notiek Komisijas atklātā sēdē, bet atlase, piedāvājumu 

pārbaude un izvēle notiks Komisijas slēgtā sēdē. 

8.3. Komisija ir tiesīga izslēgt no turpmākas dalības iepirkumā, un tālāk piedāvājumu neizskata ja: 

● Pretendents neatbilst pretendentu atlases prasībām, vai nav iesniedzis visus pieprasītos 

Pretendentu atlases dokumentus, dokumentu kopijas vai neatbilst tehnisko specifikāciju 

prasībām; 

● Pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām. 

8.4. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu. 

8.5. Komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendentiem paskaidrojumus par iesniegtajiem piedāvājumiem, 

ja tas nepieciešams piedāvājumu izvērtēšanai. Pretendenti paskaidrojumus iesniedz rakstveidā 

nosūtot pa faksu vai pastu. 

8.6. Par Komisijas lēmumu Pasūtītājs informēs Pretendentus rakstiskā veidā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba 

dienu laikā pēc Komisijas attiecīga lēmuma pieņemšanas. 

8.7. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkuma procedūru jebkurā tās posmā līdz Līguma noslēgšanai. 

8.8. Gadījumā, ja neviens piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām, vai arī Iepirkumam nav 

iesniegts neviens piedāvājums, Komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu bez uzvarētāja 

noteikšanas. 

8.9. Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt Līgumu ar pasūtītāju vai atsauc savu piedāvājumu, 

Komisija izvēlas nākamo pretendentu, kuram ir nākamais piedāvājums ar zemāko līgumcenu, un 

kurš atbilst visām Nolikuma prasībām, un nav noraidīts kā neatbilstošs Pretendentu atlases 

prasībām. Ja arī nākamais Pretendents atsakās slēgt līgumu, tad Pasūtītājs pārtrauc iepirkumu. 

8.10. Saskaņā ar Likuma 8.
2
 panta septīto daļu, lai pārbaudītu, vai uz Pretendentu neattiecas Likuma 

8.
2
  panta piektajā daļā minētie Pretendentu izslēgšanas nosacījumi, Pasūtītājs izmanto Ministru 

kabineta noteikto informācijas sistēmu. 

8.11. Ja tiks konstatēts, ka pretendentam ir nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, 

pretendents netiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. Pasūtītājs informē pretendentu par 

to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās 

datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai 8.
2
 panta piektās daļas 

3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad Komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma 

uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī 

dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu 

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

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

nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un 8.
2
 

panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 

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

attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta 

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

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja 
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noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no 

dalības iepirkumā. 
 

9. Līguma noslēgšana 
9.1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.

2
 panta trīspadsmito daļu, pasūtītājs noslēgtā līguma 

tekstu ievietos mājas lapā internetā pie iepirkuma dokumentācijas. 

9.2. Līguma darbības laiks – 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 

 

 

10. Pārējie nosacījumi 
Pielikumā:  

 1.pielikums – Pretendenta pieteikuma forma; 

 2.pielikums – Tehniskās specifikācijas; 

 3.pielikums – Materiālu specifikācija; 

 4.pielikums – CV un pieejamības apliecinājums; 

5.pielikums – Projekta dokumentācija. 

 

Augstāk minētie pielikumi ir Iepirkuma nolikuma neatņemama sastāvdaļa. 
 

 

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 

Valdes priekšsēdētājs        A.Uzaris 

 

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 

Valdes loceklis        A.Mertens 
 

 

Sagatavoja: 

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 

sagādes un transporta daļas vadītājs      M.Reinbergs 
 

 

Saskaņots: 

Ventspils domes Ekonomikas nodaļas 

vadītāja                                                             E. Baklāne Ansberga 

2016. gada ___._________ 
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1.Pielikums 

 
 
 

Pretendenta  pieteikums. 

 
2016. gada................ 

 

 

Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī 

 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/ 

iepazinušies ar Iepirkuma dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par Spiedkanalizācijas 

izbūvi posmā no sūkņu stacijas līdz pieslēguma vietai pie katlumājas Talsu ielā 69, Ventspilī par 

līgumcenu: 

 

 EUR, bez PVN 

Piedāvātā līgumcena    

PVN 21%  

Piedāvātā līgumsumma ar PVN  

-         avanss ______________________ (ne vairāk kā 30%) 

-         būvdarbu laiks pēc pasūtījuma saņemšanas ..............................................  

-         darbu veikšanas vieta Talsu iela 69, Ventspilī  

 

Ar šo mēs apstiprinām, ka: 

- mūsu piedāvājums ir spēkā 60 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma; 

- iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām; 

 

 

 

 

 Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats....................................... 
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2.Pielikums 

 

Tehniskās specifikācijas. 
 

Kanalizācijas spiedvadu izbūvēt no esošās sūkņu stacijas līdz pieslēguma vietai uz estakādes 

pie katlumājas Talsu ielā 69, saskaņā ar SIA “Ventprojekts” izstrādātu būvprojektu 

“Spiedkanalizācijas izbūve posmā no sūkņu stacijas līdz pieslēguma vietai pie katlumājas Talsu ielā 

69, Ventspilī”.  

 

Esošās kanalizācijas sistēmas darba apraksts: 

Katlumājas Talsu ielā 69 tehnoloģija paredz sadzīves un rūpnieciskās kanalizācijas novadīšanu 

rezervuārā esošajā sūkņu stacijā, no kuras pa spiedvadu uz estakādēm kanalizācijas ūdeņi tiek 

novadīti pilsētas kanalizācijas tīklā Vecajā Staldzenes ceļā: gaisa trase katlumājas teritorijā un 

apakšzemes trase aiz teritorijas žoga. Notekūdeņus no katlumājas teritorijas pašlaik novada esošajā 

infiltrācijas laukumā: notekūdeņus nav paredzēts novadīt projektējamā spiedvadā. 

Kanalizācijas sūkņu stacija strādā periodiski automātiskajā režīmā - pēc rezervuāra uzpildīšanas.  

 

Kanalizācijas spiedvada būvniecības apjoms: 

a) pārbūvēt ar PE caurulēm D110×6,6 kanalizācijas spiedvada posmu 309m garumā, katlumājas 

teritorijā, ieguldot to zemē. Visi veidgabali, līkumi – saskaņā ar būvprojektu un Latvijas 

valsts standartu prasībām; 

b) pēc spiedkanalizācijas vada izbūves veikt zemes teritorijas labiekārtošanu saskaņā ar 

būvprojektu;  

c) veca kanalizācijas spiedvada demontāža nav paredzēta. 

 

 

 

Tehniskais direktors        E.Bonfelds 
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3.Pielikums 

 

Materiālu specifikācija 

 

N.p.k. Materiāli, veicamo darbu nosaukums Mērvienība Daudzums Piezīmes 

1 KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS (SPK)       

1.1 

PE rūpnieciski izolēts cauruļvads ar 

siltumizolāciju skārda apvalkcaurulē 

D110x6.6/200 (Uponor Wehoarctic vai 

ekvivalents) 

m 5 

  

1.2 

PE rūpnieciski izolēts cauruļvads ar 

siltumizolāciju PE apvalkcaurulē D110x6.6/200 

(Uponor Wehoarctic vai ekvivalents) 

m 84 

  

1.3 

PE cauruļvads spied kanalizācijai bez 

siltumizolācijas PN10, D110x6.6 (Uponor vai 

ekvivalents) 

m 225 

  

1.4 
PE pieslēgums sūknim, t.sk. Īscaurule ar atloku 

un atloks DN100 
kompl. 1 

  

1.5 
PE elektrometināmais 90° līkums bez 

siltumizolācijas D110 
gab. 4 

  

1.6 
PE rūpnieciski ražots 90° līkums ar 

siltumizolāciju PE apvalkcaurulē D110 
gab. 1 

  

1.7 
PE rūpnieciski ražots 90° līkums ar 

siltumizolāciju skārda apvalkcaurulē D110 
gab. 1 

  

1.8 
PE rūpnieciski ražots 45° līkums ar 

siltumizolāciju PE apvalkcaurulē D110 
gab. 3 

  

1.9 PE izolācijas savienojumi  D110/ D200 kompl. 15   

1.10 

SPK tukšošana sūkņu stacijā, t.sk. 

Elektrometināma sedlu uzlika D110/32, vītņu 

pāreja un tukšošanas krāns DN25 

kompl. 1 

  

1.11 Pāreja no skārda apvalkcaurules uz PE (D200) gab. 1   

2 DAŽĀDI DARBI       

2.1 
SPK stiprināšana pie estakādes atbilstoši projekta 

dokumentācijai 
kompl. 1 UKT-5 

2.2 Melnzemes kārtas atjaunošana un zāles iesēšana m
2
 360   

2.3 Bruģa seguma demontāža un atjaunošana  m
2
 10   

2.4 Apgaismes kabeļu iedziļināšana gab. 5   

2.5 Tērauda cauruļvadu galu aizmetināšana gab. 2   

2.6 
Caurumu kalšana un aizdare sūkņu stacijas 

pamatos 
gab. 1 

  

2.7 Bortakmeņu demontāža un jaunu ielikšana m 4   

2.8 Tranšejas rakšana un aizbēršana , h līdz 1,7 m m 308   

  
Citi veidgabali, materiāli, inventāra noma u.c. 

pēc vajadzības.       

 

 

 

Tehniskais direktors       E.Bonfelds 
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4.Pielikums 
 

CV UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 

 
1. Uzvārds: 

2. Vārds: 

3. Izglītība: 

 

Izglītības iestāde Mācību laiks (no/līdz) Iegūtais grāds vai kvalifikācija 

<…> <…>/<…> <…> 

<…> <…>/<…> <…> 

<…> <…>/<…> <…> 

 

4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - 

pamatzināšanas) 
 

Valoda Lasot Runājot Rakstot 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

 

5. Dalība profesionālās organizācijās: 

6. Citas prasmes:  

7. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts: 

8. Profesionālā pieredze: 

 

Laiks 

(no/līdz) 

Darba devējs vai Pasūtītājs 

(uzņēmuma līguma 

gadījumā) 

Valsts 

Amats un galveno darba pienākumu 

apraksts vai veicamā darba apraksts 

(uzņēmuma līguma gadījumā) 

<…>/<…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> 

 

9. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti: 

 

Projekta izpildes 

uzsākšanas un 

pabeigšanas gads 

un mēnesis 

Projekta 

izpildes 

vieta 

(valsts) 

Darba devējs vai 

Pasūtītājs 

(uzņēmuma 

līguma gadījumā) 

Pasūtītāja (klienta) 

nosaukums, reģistrācijas 

numurs, adrese un 

kontaktpersona 

Īss veikto 

darbu 

apraksts 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 

 

Ar šo es apņemos, saskaņā ar Pretendenta laika grafiku, 

 

No Līdz 

<1.perioda sākums> <1.perioda beigas> 

<2.perioda sākums> <2.perioda beigas> 

<…> <…> 

 

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu 

pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, reģ. Nr. 40003007655, Talsu ielā 84, Ventspils rīkotās iepirkuma 

procedūras „Spiedkanalizācijas izbūve posmā no sūkņu stacijas līdz pieslēguma vietai pie katlumājas Talsu 

ielā 69, Ventspilī” (identifikācijas Nr. VS 2016/16), kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt 
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<Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas 

tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.  

 

Aizpilda, gadījumā, ja speciālists nav Pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks. 

 

Ar šo apliecinu, ka piekrītu un nepastāv šķēršļi reģistrēt mani Būvkomersantu reģistrā Pretendenta uzņēmumā 

vai apakšuzņēmēja uzņēmumā.  

 

 

<Vārds, uzvārds> 

<Paraksts> 

<Datums> 

 

Aizpilda, gadījumā, ja speciālists nav Pretendenta darbinieks. 

 

 

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma 

priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas 

tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 

 

<Darba devēja nosaukums> 

<Reģistrācijas numurs> 

<Adrese> 

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

<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>]
1
 

 

                                                
1
 CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu 

apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs. 


