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1.VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

1.1. Iepirkuma metode: 

1.1.1. Iepirkuma procedūra tiek organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 

panta nosacījumiem (turpmāk tekstā – likums), kā arī ņemot vērā šajā nolikumā 

noteikto kārtību. 

1.1.2. Iepirkuma mērķis ir panākt atklātumu, būvdarbu veicēju brīvu konkurenci, kā 

arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, nodrošinot Pasūtītāja rīcībā 

esošo līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku, 

izvēloties piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst iepirkuma nolikumā 

(turpmāk tekstā – Nolikums) noteiktajām prasībām un Tehnisko specifikāciju. 

 

1.2. Iepirkuma mērķis ir sasniegts, ja noteikts uzvarētājs un ir noslēgts pakalpojumu 

līgums par Kanalizācijas tīklu skalošanu un CCTV izpēti Balvu pilsētā. 

 

1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs, CPV kods: 

1.3.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: PA „S-T” 2016/6 

1.3.2. CPV kods: 90470000-2 

 

1.4. Pasūtītāja nosaukums, adrese, rekvizīti un kontaktpersonas: 

Nosaukums  Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN-TEX” 

Vienotais reģ.Nr. 90001663120 

Juridiskā adrese Bērzpils iela 56, Balvi, Balvu nov., LV-4501 

Banka   AS “CITADELE BANKA” 

Bankas konts  LV12PARX0006684760015 

 

Kontaktpersonas iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Uldis Sprudzāns 

Tālrunis  29442378 

e-pasts   santex@balvi.lv 

darba laiks  8
00

-12
00

 un 13
00

-17
00 

 
 

jurists Vilmārs Kubaks (par jautājumiem, kas saistīti ar 

iepirkuma procedūru, nolikumu) 

Tālrunis 64507199 

Mobilais tālrunis 26186616 

e-pasts vilmars.kubaks@inbox.lv  

darba laiks 8
00

-12
00

 un 13
00

-17
00 

 
 

komunālais inženieris Aivars Pugejs (par jautājumiem, kas 

saistīti ar tehnisko specifikāciju) 

Tālrunis 64507199 

Mobilais tālrunis 29113054 

e-pasts aivars.pugejs@inbox.lv 

darba laiks 8
00

-12
00

 un 13
00

-17
00 

 

Iepirkumu veic ar Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” rīkojumu 

izveidotā iepirkuma komisija (turpmāk tekstā - komisija) 

   

1.5. Paziņojums par līgumu: 

1.5.1. Informāciju par iepirkumu Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN-TEX” 

publicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv, www.san-

tex.lv 

mailto:santex@balvi.lv
mailto:vilmars.kubaks@inbox.lv
mailto:aivars.pugejs@inbox.lv
http://www.iub.gov.lv/
http://www.san-tex.lv/
http://www.san-tex.lv/


1.5.2. Iepirkuma plānotā līgumcena ir līdz 16 000 EUR bez PVN. 

 

1.6. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība: 

1.6.1. Pretendenti ar nolikumu papīra formātā var iepazīties Balvu novada 

pašvaldības aģentūrā “SAN-TEX”, Bērzpils ielā 56, Balvos, Balvu novadā,  

LV-4501 darba dienās no plkst. 8
00

-12
00

 un 13
00

-17
00

 līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. 

1.6.2. Jautājumu(-s) par Nolikumu pretendents nosūta pa faksu 64507197 vai 

elektroniski uz e-pastu santex@balvi.lv (ar norādi Iepirkumu komisijai), kā arī 

oriģinālu pa pastu, adresējot komisijas priekšsēdētājam. Atbildes tiks izsūtītas 

pa pastu vai elektroniski. 

1.6.3. Pasūtītājs un pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, 

nosūtot informāciju pa faksu, elektroniski vai pa pastu. 

1.6.4. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2016. gada 14.jūnijam, 

pulksten 10:00 Balvu novada pašvaldības aģentūrā “SAN-TEX”, 2.stāvā, 

lietvedei, darba dienās no plkst. 8
00

-12
00

 un 13
00

-17
00

, iesniedzot personīgi vai 

atsūtot pa pastu. Ja piedāvājumu iesniedz, nosūtot pa pastu, pretendents ir 

atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai pasūtītājs saņemtu to 

norādītajā adresē Bērzpils ielā 56, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, līdz 

norādītajām piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

1.6.5. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks piereģistrēts un neatvērts 

nosūtīts pa pastu atpakaļ iesniedzējam. 

1.6.6. Saņemot piedāvājumu, komisija vai pasūtītājs pretendentu reģistrē 

piedāvājumu iesniegšanas secībā. 

1.6.7. Pretendentu sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai -  nosaukumu, 

fiziskai personai – vārdu, uzvārdu), adresi un tālruņa numuru, kā arī 

piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. 

1.6.8. Pretendents ir tiesīgs pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atsaukt 

iesniegto piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot komisijai. 

1.6.9. Piedāvājumi tiks atvērti 2016. gada 14.jūnijā, pulksten 11:00, Balvu novada 

pašvaldības aģentūrā “SAN-TEX”, Bērzpils ielā 56, Balvos, Balvu novadā, 

LV-4501. 

 

1.7.Piedāvājuma derīguma termiņš:  

1.7.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam ne 

mazāk kā 90 (deviņdesmit) dienas, skaitot no Nolikuma 1.6.9. punktā 

noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas. 

 

1.8.Piedāvājuma nodrošinājums – nav paredzēts. 

 

1.9.Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai: 

1.9.1. Piedāvājums noformējams un iesniedzams vienā eksemplārā. Pretendenta 

piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras 

jānorāda: 

- pasūtītāja nosaukums un adrese; 

- atzīme:  

“PIEDĀVĀJUMS PUBLISKAJAM IEPIRKUMAM 

,,Kanalizācijas tīklu skalošana un CCTV izpēte Balvu pilsētā’’ 

Identifikācijas Nr. PA „S-T” 2016/6 

 

Neatvērt līdz 2016. gada 14.jūnijam, pulksten 11:00” 

- pretendenta nosaukums, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese. 



1.9.2. Paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu iesaiņo, noformē un iesniedz 

atbilstoši Nolikumā noteiktajām piedāvājuma iesaiņošanas, noformēšanas un 

iesniegšanas prasībām, attiecīgi norādot: “Piedāvājuma atsaukums” 

1.9.3. Piedāvājums sastāv no trīs daļām: 

- pretendentu atlases dokumenti; 

- tehniskais piedāvājums; 

- finanšu piedāvājums. 

1.9.4. Visas piedāvājuma daļas ir cauršūtas ar tehniskiem līdzekļiem kopā tā, lai 

dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājums jāiesniedz sanumurētām 

lapām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam, caurauklots, ar uzlīmi, kas 

nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt rakstītam lapu skaitam, pretendenta zīmoga 

nospiedumam un tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu. 

Piedāvājums jāievieto  1.9.1. punktā minētajā aploksnē. 

1.9.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez 

labojumiem. 

1.9.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja pretendentu kvalifikācijas 

dokumenti un/vai tehniskā dokumentācija ir iesniegti svešvalodā, tad 

pretendents pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 

1.9.7. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija 

jāapliecina saskaņā ar 2010. gada 28. septembra Ministru Kabineta 

noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 

1.9.8. Ja aploksne ar piedāvājumu nav aizlīmēta vai nav noformēta atbilstoši 

noteiktajām prasībām, piedāvājums netiek pieņemts. 

1.9.9. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.5 punktā noteikto gadījumu, ir 

pasūtītāja īpašums un pretendentiem atpakaļ netiek atdoti. 

 

1.10.Cita informācija: 

1.10.1.Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas, 

pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms 

piedāvājuma iesniegšanas dienas. 

1.10.2.Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu 

un iesniegšanu  pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot Nolikumā 

noteiktos gadījumos, pretendentiem neatdod. 

 

2.INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

 

2.1.Iepirkuma priekšmeta apraksts: 

2.1.1.Iepirkuma priekšmets - : ,,Kanalizācijas tīklu skalošana un CCTV izpēte 

Balvu pilsētā” turpmāk tekstā pakalpojums saskaņā ar šajā Nolikumā 

izvirzītajām prasībām. 

2.1.2.Pretendentam ir tiesības iesniegt vienu piedāvājumu par visu iepirkuma 

apjomu. Piedāvājuma variantu iesniegšana, iepirkuma priekšmeta dalījums 

daļās un piedāvājumu iesniegšana pa daļām nav pieļaujama. 

 

2.2.Tehniskās specifikācijas un finanšu piedāvājums: 

2.2.1.Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jānorāda materiālais nodrošinājums, 

2.pielikums, tehnikas apraksts (brīvā formā). 

2.2.2.Finanšu piedāvājumā jānorāda Līguma darbības laikā paredzētā līgumcena 

par veicamajiem darbiem EUR bez PVN par  visu apjomu. 

2.2.3. Visas izmaksas, kas saistītas ar veicamo darbu pilnīgu un kvalitatīvu darbu 

izpildi sedz izpildītājs un tam ir jābūt ietvertām cenās. Veicamo darbu izpildes 

laiki tiks savstarpēji saskaņoti. Darbu apjoma izpilde tiks plānota un sadalīta 



trijos periodos. Hidrodinamiskai mašīnai jāparedz 4-5 darba dienas 

nepārtraukta darba Balvu pilsētā. Izpildītājs pakalpojuma norādītajās cenās 

iekļauj transporta un darbinieku dzīvošanas izmaksas. Izpildītājs nodrošina 

visus darba drošības apstākļus. 

2.3. Īpašie noteikumi: 

Kanalizācijas cauruļvadu ar diam.200-400mm skalošanā: 

  Hidrodinamiskās mašīnas tvertnei jābūt ar pārvietojamu starpsienu, kas 

nodrošina    minimālo sadalījumu: dūņas >7000litri, tīrais ūdens >2000 

litri. 

 Hidrodinamiskās mašīnas iekārtai jābūt ar recirkulāciju. 

 Vakumsūkņa jauda >1300 m3/h, augspiediena darbība 

>300litri/min170BAR. Augspiediena šļūteņu garums >150m. Darba galvu 

komplekts : standarta, slēpe un rotējošs uzgalis sakņu nocirpšanai. 

 Izpildītājs nodrošina divus strādniekus patstāvīgai veicamo darbu izpildei. 

 Pēc pasūtītāja pieprasījuma, kanalizācijas tīklu avārijas gadījumā, 

izpildītājam jābūt gatavam sniegt pakalpojumu 24h laikā. Pakalpojums 

jānodrošina līdz - 15ºC. 

Kanalizācijas cauruļvadu diam.160-200mm skalošanā: 

 Hidrodinamiskās mašīnas tvertnei jābūt ar pārvietojamu starpsienu, kas 

nodrošina minimālo sadalījumu: dūņas >5000litri, tīrais ūdens >1000 litri. 

 Hidrodinamiskās mašīnas iekārtai jābūt ar recirkulāciju. 

 Vakumsūkņa jauda >700 m3/h, augspiediena darbība 

>300litri/min170BAR. Augspiediena šļūteņu garums >100m, sūkšanas 

šlūtenes izvirze uz sānu. Darba galvu komplekts : standarta. 

 Izpildītājs nodrošina divus strādniekus patstāvīgai veicamo darbu izpildei. 

Kanalizācijas cauruļvadu posmu izpēte ar CCTV : 

Pasūtītājam jāiesniedz video ieraksts un atskaite par konstatēto defektu 

raksturu; 

2.4.Līguma izpildes laiks un vieta: 

2.4.1.Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma 

noslēgšanas dienas. 

2.4.2.Līguma izpildes vieta: Balvu pilsēta, pēc pasūtītāja pieprasījuma. 

 

3.PRASĪBAS PRETENDENTIEM 

 

3.1.Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā: 

3.1.1.Iepirkuma procedūrā var piedalīties jebkura persona vai personu grupa, kura 

atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un var veikt Nolikumā minētā 

pakalpojuma piegādi. 

3.1.2.Pretendentam jābūt reģistrētam atbilstoši valsts normatīvo aktu prasībām, ko 

apliecina pretendenta iesniegtie dokumenti. 

3.1.3.Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā 

noteiktie izslēgšanas nosacījumi. 

 

3.2.Prasības attiecībā uz pretendenta spējām veikt piegādi: 

3.2.1.Pretendentam jābūt pozitīvai pieredzei līdzīgu pakalpojumu sniegšanā pēdējā 

gada laikā (2015. gads). 

3.2.2.Pretendentam jābūt vismaz trijām pozitīvām pasūtītāju atsauksmēm . 

 



4.IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

 

4.1.Pretendentu atlases dokumenti: 

4.1.1.Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1 (viena) piedāvājuma 

kopija. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas ir jābūt norādei „ORIĢINĀLS”, bet uz 

piedāvājuma kopijas titullapas jābūt norādei „KOPIJA”. 

 

4.1.2.Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, kas apliecina pretendenta 

apņemšanos piegādāt pakalpojumu saskaņā ar iepirkuma prasībām, ko 

paraksta paraksttiesīgā vai pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta 

pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai 

apliecināta kopija. Katras personas parakstam jābūt atšifrētam (jānorāda pilns 

vārds, uzvārds un amats). Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo 

atbilstoši pievienotajai formai (skatīt 1.pielikumu).Pieteikumā norāda 

pretendenta nosaukumu, rekvizītus un kontaktpersonu, kā arī apliecina: 

4.1.1.1. ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta 

pirmās daļas nosacījumi; 

4.1.1.2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas; 

4.1.1.3.atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz lēmuma pieņemšanai par 

iepirkuma veicēju, bet gadījumā, ja ir atzīts par uzvarētāju – līdz 

attiecīgā līguma noslēgšanai un līguma izpildes laikā. 

4.1.2.Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs 

izdotas reģistrācijas apliecības kopija. 

4.1.3.Informācija par pretendenta būtiskākajām pakalpojumu sniegšanām 2015. un 

2016. gados) gados, norādot: pasūtītāju, pasūtītāja kontaktpersonu, tālruni, 

piegādes (pakalpojuma sniegšanas) laiku, apjomu un summu. 

4.1.4.Pasūtītāju pozitīvas atsauksmes (vismaz trīs). 

4.1.5.Pretendentam, kuram būtu jāpiešķir līguma slēgšanas tiesības, tai skaitā 

visiem personu grupas dalībniekiem un apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām 

pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikuma 

prasībām, 10 (desmit) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, 

jāiesniedz pasūtītājam šādas izziņas: 

4.1.5.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai Komercreģistra izziņa 

(kas izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma 

iesniegšanas) vai līdzvērtīgas citā valstī, kurā pretendents reģistrēts, 

juridiskās iestādes izziņa, ka pretendents likuma noteiktajā kārtībā 

nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā 

saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (ja izziņa būs jau 

pievienota iesniegtajam piedāvājumam un tās derīguma termiņš 

atbildīs likumā noteiktajām prasībām, atkārtoti tā netiks pieprasīta). 

4.1.5.2. Izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu 

administrēšanas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu 

administrēšanas iestāde citā valstī, kur pretendents vai 

apakšuzņēmējs reģistrēti (atrodas to patstāvīgā dzīvesvieta), un kura 

apliecina, ka pretendentam vai apakšuzņēmējam nav nodokļu, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā katrā valstī nepārsniedz 150 EUR (ja izziņa būs jau 

pievienota iesniegtajam piedāvājumam un tās derīguma termiņš 

atbildīs likumā noteiktajām prasībām, atkārtoti tā netiks pieprasīta). 

4.1.6.Pretendentu atlases un kvalifikācijas dokumenti, kas minēti Nolikuma 4.1.1.1. 

un 4.1.1.2.apakšpunktos, jāiesniedz visiem personu grupas dalībniekiem, kā 

arī apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka 



tā kvalifikācija atbilst Nolikuma prasībām, bet Nolikuma 4.1.2.-

4.1.4.apakšpunktos minētie – visiem personu grupas dalībniekiem, kā arī 

apakšuzņēmējiem. 

4.1.7.Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma 

apjomu. Ja tiek iesniegti vairāki piedāvājuma varianti, tad netiek vērtēts 

neviens no tiem. 

 

 

 

4.2.Tehniskais piedāvājums: 

4.2.1.Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar 2.pielikumu un aprakstu brīvā 

formā. 

 

4.3.Finanšu piedāvājums: 

4.3.1.Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši 3.pielikumam. 

4.3.2.Finanšu piedāvājumā pretendentam jānorāda Līguma darbības laikā paredzētā 

līgumcena par sniegtā pakalpojuma stundu un darbu apjomu euro bez PVN, 

kā arī  veicamo darbu apjomu cenā jāiekļauj visas saistītās izmaksas 

(transporta un darbinieku dzīvošanas u.tml.izmaksas). 

 

5.PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA 

 

5.1.Piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veiks atklātā komisijas sēdē. 

5.2.Sēdes laikā komisija nolasa pretendentu sarakstu. 

5.3.Pēc pretendentu paziņošanas katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav 

tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta 

izvēlē vai darbībā vai, ka viņš ir saistīts ar pretendentu Likuma 23.panta pirmās un 

otrās daļu izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst 

piedalīties turpmākajā komisijas darbā. 

5.4.Pēc apliecinājumu parakstīšanas komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā. 

5.5.Pēc piedāvājuma atvēršanas komisija nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas 

datumu, laiku un piedāvāto kopējo cenu euro, neieskaitot pievienotās vērtības 

nodokli. 

5.6.Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un piedāvātās cenas nosaukšanas visi klātesošie 

komisijas locekļi parakstās uz katra finanšu piedāvājuma. 

5.7.Piedāvājumi, par kuriem ir iesniegts rakstisks atsaukums, netiek atvērti. Tie neatvērtā 

veidā tiek nosūtīti pretendentam uz adresi, kas norādīta uz aploksnes. 

5.8.Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas komisija ieraksta 

piedāvājumu atvēršanas sēdes protokolā. 

5.9.Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sēdi slēdz. 

 

6.PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

 

6.1.Pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un 

piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu komisija veic slēgtā sanāksmē. 

6.2.Iepirkumu komisija vērtē tikai tos pretendentu piedāvājumus, kuri iesniegti un 

noformēti atbilstoši šī Nolikuma prasībām. 

6.3.Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu, kas atbilst Nolikumā 

minētajām prasībām un Tehniskajai specifikācijai. 

6.4.Komisija izvēlēsies vienu uzvarētāju, kurš piedāvās piedāvājumu ar zemāko cenu, 

proti, tiks izvēlēts tikai viens uzvarētājs visam iepirkumam kopā, netiks slēgti 

atsevišķi pakalpojuma līgumi katrai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai vai pakalpojuma 



veidam atsevišķi. 

6.5.Ja vairāku piedāvājumu cenas būs vienādas, iepirkumu komisija izvēlēsies 

piedāvājumu, kurš tika iesniegts pirmais. 

 

7.IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

7.1.Iepirkumu komisijas tiesības: 

7.1.1.Komisija var pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto kopēto dokumentu 

oriģinālus vai notariāli apliecinātas kopijas. 

7.1.2.Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 

datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu 

atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai, kā arī lūgt, lai 

pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un 

dokumentus, kas iesniegti komisijai. Komisija nosaka termiņu, līdz kuram 

pretendentam jāsniedz atbilde. 

7.1.3.Komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertu ar 

padomdevēja tiesībām. 

7.1.4.Komisija labo aritmētiskās kļūdas Finanšu piedāvājumos. 

7.1.5.Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents 

atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. 

 

7.2.Iepirkumu komisijas pienākumi: 

7.2.1.Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu. 

7.2.2.Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu 

attieksmi pret tiem. 

7.2.3.Nosūtīt iepirkuma procedūras dokumentus pretendentiem triju darba dienu laikā 

pēc šo dokumentu pieprasījuma saņemšanas un nodrošināt iespēju iepazīties uz 

vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma 

procedūras izsludināšanas brīdi. 

7.2.4.Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu jāveic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie 

dati būtu aizsargāti un pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to 

iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to 

atvēršanas brīdim pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. 

Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājs nesniedz 

informāciju par vērtēšanas procesu. 

7.2.5.Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likumu, šo Nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. 

 

8.PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

8.1.Pretendenta tiesības: 

8.1.1.Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

8.1.2.Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. 

8.1.3.Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, un kas uzskata, ka ir 

aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pasūtītāja 

pieņemto lēmumu pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma 

pārsūdzēšana nepatur tā darbību. 

 

8.2.Pretendenta pienākumi:  

8.2.1.Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām. 

8.2.2.Sniegt patiesu informāciju. 

8.2.3.Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, 



kas nepieciešama piedāvājumu vērtēšanai. 

8.2.4.Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 

8.2.5.Pēc pasūtītāja pieprasījuma izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam 

statusam, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība. 

 

9.PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS LĪGUMS 

 

9.1.Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz 

pretendenta iesniegto piedāvājumu. 

9.2.Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija ir 

tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais 

pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, komisija pieņem lēmumu izbeigt 

iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

 

 

Pielikumi: 

 1.pielikums pieteikuma veidlapa. 

 2.pielikums pretendenta materiālais nodrošinājums. 

 3.pielikums Finanšu piedāvājums (hidrodinamisko darbu veikšanai). 



PIELIKUMS Nr.1 

 

Aizpilda pretendents un noformē uz savas veidlapas 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI 

PUBLISKAJĀ IEPIRKUMĀ 
,,Kanalizācijas tīklu skalošanai un CCTV izpētei Balvu pilsētā’’ 

 

Identifikācijas Nr. PA „S-T” 2016/6 

 

Vispārējā informācija par pretendentu: 

Pretendenta nosaukums:          

Reģistrācijas Nr./personas kods:         

Juridiskā/deklarētā adrese:          

Faktiskā/dzīvesvietas adrese:          

Bankas nosaukums un filiāle:          

Bankas kods:            

Konta Nr.:            

Kontaktpersona:           

           (vārds, 

uzvārds) 

           (tālruņa Nr.) 

           (faksa Nr.) 

           ( e-pasta 

adrese) 

 

Iepazinušies ar Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt 

            

            

           , saskaņā 

ar iepirkuma procedūras (Identifikācijas Nr. PA „S-T” 2016/6) dokumentu prasībām un 

piekrītot visiem iepirkuma dokumentiem. 

 

Ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

1. Apņemamies ievērot visas iepirkuma procedūras prasības; 

2. Atzīstam sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam 90 (deviņdesmit) dienas no 

piedāvājuma atvēršanas dienas; 

3. Attiecībā uz (pretendenta nosaukums) un tā piesaistītā apakšuzņēmēja/-iem, uz kuru 

iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikuma 

prasībām, nepastāv šādi nosacījumi: 

- pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

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

uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), 

apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu 

vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts; 

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas 

nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu 

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

kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 EUR; 



- darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos 

pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas 

dienai nav mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem 

valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē. 

4. Pretendentam un norādītajiem apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents 

balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikuma prasībām, nav konstatēti 

būtiski konkurences, darba tiesību, vides normatīvo aktu, pretendenta un norādīto 

apakšuzņēmēju profesionālās darbības pārkāpumi un fakts par darba algas izmaksu 

bez nodokļu nomaksas pēdējo 12 mēnešu laikā, kā arī nav konstatēta personu 

nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas – 18 mēnešu laikā no 

piedāvājuma iesniegšanas dienas. 

5. Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents balstās, 

lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikuma prasībām, ar tiesas spriedumu nav 

atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā korupcijā, krāpnieciskās darbībās 

finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā. 

6. Apstiprinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem, 

tai skaitā līguma projektu ar pielikumiem un piekrītam izvirzītajām prasībām. 

7. Piedāvājuma cenā esam pilnībā iekļāvuši visas šai sakarībā paredzētās izmaksas, un 

mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā 

iepirkuma līguma darbības laikā. 

 

Ar šo apstiprinu sniegto ziņu patiesumu. 

 

 

Datums: _______________ 

 

________________________________________________________________________ 
(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs) 

 

 



Pielikums Nr. 3 

Finansu piedāvājums 
 

Nr.p.k. Iekārta EUR/ 

1stunda 

1 Hidrodinamiskā mašīna cauruļvadu 

skalošanai no Ø 160mm-200mm 

 

2 Hidrodinamiskā mašīna cauruļvadu 

skalošanai no Ø 200mm-400mm 

 

3. Kanalizācijas cauruļvadu posmu 

izpēte ar CCTV 

 

 

Īpašie noteikumi cauruļvadu skalošanai no Ø 200mm-400mm 

Vakuumspiediena automašīnas sadzīves atkritumu tvertnes tilpums nav mazāks par 6000 

litriem. 

Vakuumspiediena pumpja spiediens nav mazāks par 160 atmosfērām. 

Pakalpojuma sniegšana līdz -15 
0
C 

Izcenojumi jānorāda bez PVN iekļaujot transporta nokļūšanu līdz Balvu pilsētai. 

 

 


