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1. Vispārīgā informācija          

1.1.   Zemsliekšņa iepirkuma identifikācijas numurs Id.Nr. DŪ-ZI-2021/9. 

1.2.   Pasūtītājs: 

SIA „DOBELES ŪDENS”  

Reģistrācijas numurs: 451003000470  

Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701. 

         A/S “SEB banka” 

         Kods UNLALV2X 

         LV 75 UNLA 0006000508404 

Jautājumos par zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu un noteikumiem –   

Kontaktpersona par zemsliekšņa iepirkuma dokumentāciju:  

Juriste Ieva Lukša 

Tel.nr.: 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv      
          Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju un  tehniskajos jautājumos: 

          Dainis Miezītis Tel.nr. 29488019, e-pasts: udensvads@dobele.lv    

1.3. Iepirkuma metode: 

1.3.1. Pasūtītājs zemsliekšņa iepirkumu veic saskaņā ar 2019. gada 9. decembrī 

apstiprinātajiem noteikumiem „SIA „DOBELES ŪDENS” Iekšējie kārtības noteikumi par 

zemsliekšņa iepirkumu veikšanu””.   

1.3.2.  Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka 

ņemot vērā cenu.          

2.  Informācija par zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu 

2.1.   Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apraksts: 

Elektrolīniju pārcelšanas darbi, saskaņā ar Noteikumu un Tehniskās specifikācijas 

(1.pielikums) prasībām. Objekta adrese: Stacijas iela 5, Dobele, Dobeles novads. 

2.2. Pasūtītājs ir zemsliekšņa iepirkuma veicējs, kurš nodefinē zemsliekšņa iepirkuma 

galvenās prasības, t.sk. tehniskās prasības. Pasūtītājs nebūs šī zemsliekšņa iepirkuma 

līgumslēdzējs. Pēc zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas Pretendentam būs 

nepieciešamas noslēgt līgumu ar AS „Sadales tīkls” par elektrolīnijas pārcelšanu.  

2.3.   Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets nav dalīts daļās.  

2.4. Noteikumos noteiktā kārtībā Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu par visu 

zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apjomu. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma 

variantus.        

 

3. Piedāvājums  

3.1. Piedāvājuma iesniegšanas veids, laiks un kārtība:       

3.1.1. Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.  

3.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2021. gada 27. aprīlim, plkst: 10:00, SIA 

„DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus  iesniedzot 

personīgi, vai elektroniski, atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām, ar drošu 

elektronisku parakstu, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu ieva.luksa@dobele.lv, vai atsūtot pa 

pastu.  Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā 

minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. 

3.1.3. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, 

līdz līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa.   

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

mailto:ieva.luksa@dobele.lv
mailto:udensvads@dobele.lv
mailto:ieva.luksa@dobele.lv
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a)  Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,  

b)  Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru, 

c)  Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,  

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

e) Atzīmi Piedāvājumus dalībai zemsliekšņa iepirkumā „Elektrolīniju pārcelšana 

SIA „DOBELES ŪDENS” piederošajam īpašumam Stacijas ielā 5, Dobelē, 

Dobeles novadā”, (Id.Nr.DŪ-ZI-2021/9). Neatvērt  līdz  2021. gada 27. aprīlim, 

plkst.10:00.     

3.1.5. Piedāvājums iesniegts datorrakstā, ir skaidri salasāms, ar pievienotu titullapu un satura 

rādītāju. Piedāvājumu parakstījis Pretendenta pārstāvis vai tā pilnvarotā persona, pievienojot 

pilnvaru. 

 

4. Nosacījumi dalībai zemsliekšņa iepirkumā 

4.1. Uz  Pretendentu  vai norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst zemsliekšņa iepirkuma dokumentos noteiktajām 

prasībām, tiek attiecināti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta 

pirmās daļās 2. un 3. punkta izslēgšanas nosacījumi, ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta termiņus un pārbaudīšanas kārtību.  

4.2. Piemērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta pirmās daļas 2. 

un 3.punktā noteikto Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību, pārbaudi  veic attiecībā uz 

Pretendentu, kas atbilst visām paziņojumā par līgumu un Noteikumos noteiktajām prasībām, 

un kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, uz Pretendenta norādīto 

apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu (darbu) vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējā  

būvdarbu  līguma vērtības un personām, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. 

4.3. Ja veicot pārbaudi tiek secināts, ka nodokļu parādi Pretendentam vai Pretendenta 

norādītajam apakšuzņēmējam, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti 

no kopējā līguma vērtības, pārsniedz 150 euro, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta septītās daļas un astotās daļas 1. un 

3. punkta regulējumu. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 eiro apmērā tiek pārsniegts personai, 

uz kuras iespējām Pretendents balstās, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas pēc 

analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta devītajā daļā 

paredzēto. 

4.4. Uz Pretendentu vai norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst zemsliekšņa iepirkuma dokumentos noteiktajām 

prasībām, tiek attiecināti Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo Sankciju likuma 

11.
1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktie ierobežojumi.     

 

5.  Pretendenta kvalifikācijas prasības 

5.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai 

5.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz 

personu apvienība) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti 

komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

5.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), kas veiks darbus, kuru sniegšanai 

nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai 
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attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta 

licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti 

paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu 

izsniegšanu. 

5.1.3. Pretendentam, personālsabiedrības biedram, personu apvienības dalībniekam (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), kas veiks darbus, jābūt 

apstiprinātam AS „Latvenergo” kvalifikācijas sistēmā 6-20kV kabeļlīniju, 6-20/0.4kV 

transformatora apakšstaciju, 6-20kV gaisvadu līniju izbūvei, pārbūvei un atjaunošanai.  

5.1.4.  Pretendentam jābūt spēkā esošai Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei (jābūt 

spēkā esošai visu darbu veikšanas laiku).   

 

6.  Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālām spējām 

6.1.   Pretendents pēdējo 2 gadu (2019., 2020., un 2021. gadā - līdz piedāvājuma iesniegšanas 

dienai) laikā vismaz 1 (vienā) objektā ir veicis elektrolīniju pārcelšanas darbus, atbilstoši 

Tehniskajai specifikācijai (1. pielikums) norādītajam.           

6.2.  Pretendents ir saņēmis  vismaz  1 (vienu) pozitīvu Pasūtītāja atsauksmi  par Objektu, 

kurā ir veicis  Darbus, un ar kuru Pretendents apliecina savas tehniskās un profesionālās 

spējas atbilstoši Noteikumu 6.1.punkta prasībām.  

6.3.  Pretendents nodrošina izmantotajiem materiāliem (norāda Pretendents) un veiktajiem 

Darbiem garantijas termiņu 36 (trīsdesmit seši) mēneši. Šajā punktā minētās garantijas 

termiņš iestājas no pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.  

6.4.   Pretendents nodrošina pietiekamu skaitu kvalificēta, sertificēta personāla, kas nodrošina  

Noteikumos noteiktā uzdevuma izpildi: 

6.4.1. Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana (līdz 1 kv, no 1 līdz 35 kv). 

6.5.  Pretendentam ir piekļuve A/S „Sadales tīkls” ietaisēm ar jaudu līdz 20 kV konkrētajā 

reģionā. 
 

  7. Iesniedzamie dokumenti 

            7.1. Pieteikums dalībai zemsliekšņa iepirkumā 

  (Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir norādīti 

šajā sadaļā). 

Pretendenta pieteikumu dalībai zemsliekšņa iepirkumā sagatavo atbilstoši veidnei Noteikumu 

pielikumā (A1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai zemsliekšņa iepirkumā iesniedz 

kopā ar: 

7.1.1. atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību 

Nosacījumiem dalībai zemsliekšņa iepirkumā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem), 

7.1.2.   dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina Piedāvājuma dokumentus parakstījušās, 

kā arī kopijas, tulkojumus un Piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecinājušās personas 

tiesības pārstāvēt Pretendentu zemsliekšņa iepirkuma 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 zemsliekšņa iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, 

kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgas amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo 

juridisko personu.  

 

 

https://abc.lv/specialisti/elektroietaišu-izbūves-darbu-vadīšana?limit=sertificētie-elektroietaišu-darbu-speciālisti


Noteikumi dalībai zemsliekšņa iepirkumā „Elektrolīniju pārcelšana SIA „DOBELES 

ŪDENS” piederošajam īpašumam Stacijas ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā”, 

(Id.Nr. DŪ-ZI-2021/9) 

 

5 
 

       7.2. Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai zemsliekšņa iepirkumā: 

7.2.1. Par Nolikuma 4.1.apakšpunktā minēto prasību izpildi Pasūtītājs pārliecinās iegūstot 

informāciju  izmantojot  VARAM  Elektroniskās Informācijas sistēmas - (turpmāk - EIS) 

datu bāzi, kurā pieejama  informācija no  Sodu reģistra.   

7.2.2. Pretendentu izslēdz no dalības zemsliekšņa iepirkumā, ja uz Pretendentu attiecas 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.
1 panta pirmajā un 

otrajā daļā noteiktie ierobežojumi. Pretendentu pārbauda www.lursoft.lv datu bāzē (AML 

izziņas), vai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā 

valdes vai padomes locekli, pārstāvēt tiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir 

pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības 

biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likuma 11.
1 pantā noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma 

izpildi. 

 

         7.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas apliecina prasības attiecībā uz  

Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai 

7.3.1. Par Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētajiem Pretendentiem Pasūtītājs 

informāciju iegūst Uzņēmuma reģistra datu bāzē. 

7.3.2. Par Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētajiem Pretendentiem 

Pasūtītājs informāciju iegūst Būvkomersantu reģistra datu bāzē. 

7.3.3.  Ārvalstī reģistrēts Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, kas apliecina Pretendenta 

reģistrāciju saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu regulējumu, un vienlaicīgi norāda, 

kurā tīmekļvietnē paskatoties Pasūtītājs par to var pārliecināties.           

7.3.4.  Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka iesniegs Pasūtītājam visas apdrošināšanas 

atbilstoši normatīvos aktos noteiktajiem nosacījumiem (2014. gada 19. augusta Ministru 

kabineta noteikumi Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēja 

civiltiesiskās atbilstības obligāto apdrošināšanu”) un Apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā 

visu darbu un garantijas laiku, Līguma summas apmērā. 

 

         7.4. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas apliecina Pretendenta tehniskās un 

profesionālās spējas.  

7.4.1. Pretendenta apstiprināts, Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents Darbiem 

plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) 

pēdējos 2 gados (2019., 2020., un 2021. gadā – līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) veikto 

darbu saraksts atbilstoši „Veikto darbu saraksta veidnei” (A2 pielikums), kurā ir  jānorāda 

informācija atbilstoši  Noteikumu  6.1. punkta prasībām  attiecībā  uz  zemsliekšņa 

iepirkuma priekšmetu, un  attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. 

7.4.2. Lai apliecinātu faktu, ka  Pretendenta piedāvājumā norādītie darbi ir pabeigti,  

Pretendents  iesniedz: 

a)     1 (vienu) pozitīvu Pasūtītāja atsauksmi  par Objektu, kurā ir veikti  Darbi, kas 

atbilst Noteikumu prasībām attiecībā uz zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu un 

attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.                                  

Veikto darbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem 

darbiem,  kas apliecina Noteikumu 6.1.apakšpunktā prasīto pieredzi. 

 

 

 

http://www.lursoft.lv/
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       8.  Tehniskais piedāvājums 

8.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) 

nosacījumiem, un atbilstoši jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti, kuri ir norādīti 

Noteikumu 7. sadaļā. 

       9.   Finanšu piedāvājums 

9.1.  Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei  (2.pielikums). 

       9.2. Līguma summā (bez pievienotās vērtības nodokļa) jāiekļauj visas ar zemsliekšņa 

iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, kā arī visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības 

nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus 

cenu svārstībām plānotajā līguma darbības laikā. 

       9.3. Piedāvājumā cenu norāda EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa), aprēķinos jālieto 

cenas ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.   

       9.4.  Piedāvājumā norādītā Līguma summa ir nemainīga visā līguma darbības laikā. 

 

 

 

 SIA „DOBELES ŪDENS” 

 Juriste                                                                                                                             I. Lukša 
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1.pielikums 

„Elektrolīniju pārcelšana SIA „DOBELES ŪDENS” piederošajam īpašumam Stacijas ielā 5, 

Dobelē, Dobeles novadā”, (Id.Nr. DŪ-ZI-2021/9) 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

1.   Elektrolīniju pārcelšana SIA „DOBELES ŪDENS” piederošajam īpašumam Stacijas ielā 5, 

Dobelē, Dobeles novadā, turpmāk viss kopā – Darbi.  

2.   Pretendents savu finanšu piedāvājumu (tāmi) sagatavo atbilstoši 2017. gada 3. maija 

Ministru kabineta noteikumu Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501 – 17” 

„Būvizmaksu noteikšanas kārtība””  noteiktajām prasībām.  

3.   Pretendents ir atbildīgs par iesniegto piedāvājumu, ja arī piedāvājumā radušās kļūdas, 

nepareizi saprotot vai interpretējot Noteikumos noteiktās prasības.  

4.   Veicot Objektā savu darbību visā Līguma izpildes laikā Pretendentam ir jāuztur spēkā 

civiltiesiskā apdrošināšana.        

5.  Darba apjomi:     

Darbu izmaksas Mērv. Daudz. 

11102 
Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju 

apsekošanai (šurfēšana) 
gab. 9 

11106 Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram m 20 

11111 
Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu 

(caurules) gūldīšanai 1m dziļumā 
m 102 

11202 
Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana 

gatavā tranšejā 
m 108 

11217 Kabeļa mehāniskās aizsardzības remonts (balsts, siena) gab. 1 

11607 Teritorijas labiekārtošana m2 170 

13115 VS 3 dzīslu kabeļa 35 - 95 mm2 montāža caurulē m 108 

13121 VS 3 dzīslu kabeļa 35 - 95 mm2 montāža pa koka balstu kabelis 1 

13209 
VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa līdz 95 mm2 gala 

apdare balstā 
gab. 1 

13205 
VS 1 dzīslu kabeļa līdz 95 mm2 adaptera montāža 

slēgiekārtās 
gab. 3 

18101 Horizontālā zemētāja montāža tranšejā m 20 

18202 Vertikālā zemētāja dziļumā  līdz 5 m montāža gab 5 

15201 VS A-veida balsta montāža gab. 1 

15409 VS koka balsta rīģeļa montāža gab. 2 

15501 VS pievienojuma montāža pievien. 1 

15602 VS pārsprieguma novadītāja montāža balstā gab 3 

19301 EPL vai sarkanās līnijas nospraušana km 0,102 

19304 EPL digitālā uzmērīšana km 0,102 

1 Zemējuma kontūra digitālā uzmērīšana km 0,02 

2 20kV kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu objekts 1 

    

Materiālu izmaksas Mērv.  Daudz.  

0 Elektrolīniju koka stabs, 3. klase (dmin=170) L=11000mm gab. 2 

0106.016 Riģelis , l=1.0m gab. 1 
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0 Riģelis , l=0.5m gab. 1 

0106.017 Riģeļa skava RS-1 gab. 2 

0110.005 Cepurīte balstam metāla gab. 1 

0111.015 
Bultskrūve L=500mm, M20x500 ar uzgriezni un 

paplāksnēm 
gab. 

2 

0106.100 Atgāžņa mezgls AM-20 kompl. 1 

1804.002 Kabeļuzmavu un izlādņu ustādīšanas mezgs KBK-20 kompl. 1 

0703.002 Piekarizolators SDI90.280 gab. 3 

2112.001 Enkurspaile SO255 gab. 3 

2107.009 Izolācijas caurduroša nozarspaile SLW25.22 gab. 3 

0103.006 PV gala balstu traversa II-vadu SH155 kompl. 1 

0814.003 Kabelis AHXAMK-W-3x95+35 m 125 

0927.106 Caurule d= 160mm mehāniskā cietība 450N m 108 

0906.017 Adapters RSTI-5854-CEE01 (trīs fāzes)  kompl. 1 

0903.008 Gala uzmava POLT-24D/1XO-L12A kompl. 1 

0 Bezlodējuma zemējumas sistēma SMOE-62871 kompl. 1 

0.0 Bezlodējuma zemējuma sistēma SMOE 62609 kompl. 1 

1303.003 Kabeļa brīdinājuma lenta m 108 

2402.102 20 kV izolēts vads SAX-70 m 18 

1801.002 Pārsprieguma novadītājs VARISIL HE 27-SD gab. 3 

0109.003 Kabeļu stiprin.kronšteins XMFD 2090 gab. 9 

0910.002 Kabeļu kurpe Al 50/70x10mm gab. 3 

2105.001 Spaile 01670 / 2 ALU gab. 3 

2106.002 Spaile 01695 / 2 ALU gab. 3 

0910.008 Kabeļu kurpe SAL 1.27 gab. 1 

0914.002 Nosegekrāns 100mm, cinkota tērauda, kompl.ar skavām kompl. 1 

2904.002 Spaile KG6 gab. 6 

112,001 Papildaprīkojums un rezerves daļas gaisvadu līnijām objekts 1 

1712,001 Papildaprīkojums un rezerves daļas stiprinājumiem objekts 1 

1301.001 
Marķējums "Balsta numurs", nerūsējoša tērauda plāksnīte  

30x50 mm 
kompl. 

1 

1301,004 
Nerūsējošā tērauda nagla marķējumu, apzīmējumu, 

drošības zīmju stiprināšnai 
kompl 

1 

1302.001 
Informatīva zīme "Aizsargjosla GVL "stiprināma uz balsta 

0,4-20 kV (6,5 m) 
kompl. 

1 

1303,005 
Kabeļu marķējums (birka) zemē guldāmam kabelim 

50x100 mm 
kompl. 

2 

1708,001 Savilce kompl. 2 

1304.002 Drošības zīme "Bīstami elektrība" kompl. 1 

1 Zemējuma komplekts balstam Rz ≤10Ω kompl. 1 

        

0,4kV KL izbūve no izvada  Z-9 līdz projektējamajam balstam Gs04P2n-11, balsta 

izbuve 
  

Darbu izmaksas Mērv. Daudz. 

11111 Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu m 8 
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(caurules) gūldīšanai 1m dziļumā 

11201 
Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā 

tranšejā 
m 95 

12105 ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē m 95 

12114 ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) montāža pa koka balstu kabelis 1 

11217 Kabeļa mehāniskās aizsardzības montāža (balsts, siena) gab. 1 

12202 
ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2  gala 

apdare 
gab. 

2 

14201 ZS A-veida balsta montāža gab. 1 

14501 ZS pievienojuma montāža pievien. 1 

14606 ZS pārsprieguma novadītāja montāža balstā kompl. 1 

18103 Zemēšanas vada montāža pa balstu balsts 1 

18202 Vertikālā zemētāja dziļumā  līdz 5 m montāža gab 1 

19301 EPL vai sarkanās līnijas nospraušana km 0,08 

19304 EPL digitālā uzmērīšana km 0,09 

    

Materiālu izmaksas Mērv. Daudz. 

0109.003 Distances nagla SO71 gb. 9 

0803.004 Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x70 m 110 

2107,001 Izolāciju caurdurošā nozarspaile SLIP22.1 gab. 3 

2104.001 Nozarspaile  SL4.25 gb. 1 

2111.003 Nosegvāki SP-15    gab. 1 

909,011 Gala apdare EPKT 0031 gab. 2 

0927.104 Caurule, gofrēta 450N, d=110 m 95 

914,001 Kab.signāllenta m 95 

1303.005 
Kabeļu marķējums (birka) zemē guldāmam kabelim 

50x100 mm 
gab 

2 

0,0002 Kabeļu aizsargekrāns kabelim, cinkota tērauda, ar skavām   kompl. 1 

2113.005 Enkurspaile, piekarkabeļa neitrāle 25-50 mm2 gab 1 

0105.006 Piekarāķis, caurejošs stabam M16, L=240mm gab 1 

0 Stabs, koka, III klase, 11m gab 2 

0110.005 Balsta cepurīte D-240 kompl. 1 

0106.014 Riģelis balstam 0,5m, imprign.koka gab. 2 

0106.017 Riģeļa skava RS-1 gab. 2 

0106.100 Atgāžņa mezgls, metāla kompl. 1 

1712,001 Papildaprīkojums un rezerves daļas stiprinājumiem objekts 1 

1802.006 Pārsprieguma novadītājs SE46.128-5 gab. 3 

1 Atkārtotais zemējums balstam Rz ≤30Ω kompl. 1 

        

      

Demontāžas darbu izmaksas Mērv.  Daudz.  

13127 
VS kabeļa (visu veidu un šķērsgriezumu) demontāža no GL 

balsta 
kabelis 

1 

12121 ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) demontāža no GL balsta kabelis 1 

14513 Kabeļa AMKA demontāža km 0,211 
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15106 VS starpbalsta (I-balsta) demontāža gab. 1 

15205 VS A-veida balsta demontāža gab. 1 

15413 VS balsta atsaites demontāža  gab. 1 

15514 PAS (SAX) vada demontāža v.v/km 0,312 

17446 VS caurvadu izolatora demontāža gab. 3 

19308 Darbu organizācijas projekts objekts 1 

22213 
Energoobjekta aiļu aizmūrēšanas ar ķieģeļiem ieskaitot 

visus nepieciešamos materiālus 
m2   0,8 

1 VS izolatoru demontāža no TP 2.stāva ārsienas gab. 3 

2 Metāla kronšteina demontāža pie TP 2.stāva ārsienas objekts 1 

3 Demontējamās 20kV GVL uzmērīšana objekts 1 

        

Organizatoriskie pasākumi objektā 

  

Darbu izmaksas   Mērv. Daudz.  

19307 Transporta un gājēju kustības organizēšana objekts 1 

19404 Rakšanas atļaujas saņemšana objekts 1 

21100 Spriegumaktīvo darbu organizēšana 
viens 

rīkojums 
1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noteikumi dalībai zemsliekšņa iepirkumā „Elektrolīniju pārcelšana SIA „DOBELES 

ŪDENS” piederošajam īpašumam Stacijas ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā”, 

(Id.Nr. DŪ-ZI-2021/9) 

 

11 
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                                                          A1 pielikums: Pieteikums dalībai zemsliekšņa iepirkumā 

 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI ZEMSLIEKŠŅA IEPIRKUMĀ 
(Id.Nr.DŪ-ZI-2021/9) 

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

<Pretendenta nosaukums > 
<reģistrācijas numurs> 

<adrese> (turpmāk – Pretendents)  

1. [Iepazinušies] ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs 

2. organizētā zemsliekšņa iepirkuma „<Noteikumu nosaukums un identifikācijas numurs>” 

noteikumiem (turpmāk – Noteikumi), pieņemot visas Noteikumos noteiktās prasības.  

3. [iesniedzam] piedāvājumu, kas sastāv no: 
a. šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Atlases dokumentiem, 

b. Tehniskā piedāvājuma un 

c. Finanšu piedāvājuma, 

(turpmāk viss kopā – Piedāvājums). 

4. gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu, apņemamies:  

a. <Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta raksturojums> saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 

(1.pielikums) (turpmāk – Darbi) par  cenu (bez PVN): EUR (<summa vārdiem>euro), 

PVN <21>%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro) 
Kopējā  cena ar PVN: <…> EUR(<summa vārdiem> euro),   

b.  apliecinot, ka  esam iepazinušies ar  zemsliekšņa iepirkuma dokumentāciju,  

        c. veikt elektrolīniju pārcelšanas darbus, objekts: Stacijas iela 5, Dobele, Dobeles novads, 
saskaņā ar [manu]/[mūsu]1 iesniegto piedāvājumu.  

 

5. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Noteikumu noteiktā piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa. 

6. Saskaņā ar Noteikumiem, apakšā parakstījies apliecinu, ka:      

a. uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 
48. panta pirmās daļās 2. un 3. punkta noteiktie gadījumi; 

b.  visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa; 

c. piekrītu Noteikumu prasībām, tai skaitā tehniskajai specifikācijai, un garantēju 
Noteikumu prasību izpildi. Noteikumi ir skaidri un saprotami. 

7. Mūs zemsliekšņa iepirkumā pārstāv un līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt 

līgumu mūsu vārdā slēgs: (norādīt parakstiesīgās  amatpersonas amatu, vārdu, uzvārdu) 
 

<Pretendenta nosaukums > 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

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



Noteikumi dalībai zemsliekšņa iepirkumā „Elektrolīniju pārcelšana SIA „DOBELES 

ŪDENS” piederošajam īpašumam Stacijas ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā”, 

(Id.Nr. DŪ-ZI-2021/9) 

 

13 
 

 

 

A2 pielikums: Veikto darbu saraksta veidne 

 

VEIKTO DARBU SARAKSTS 

(tikai ar zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu saistītie darbi, atbilstoši Noteikumu 6.1. punkta 

prasībām ) 

 

Nr. 

p.k. 

Veikto darbu īss 

raksturojums                                            

( atbilstoši 

zemsliekšņa 

iepirkuma 

priekšmetam) 

 

Darbu 

vērtība bez 

PVN (EUR) 

Vieta 

Pasūtītājs (nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

adrese, e-pasta adrese  

un kontaktpersona) 

Darbu uzsākšanas un 

pabeigšanas gads (arī 

mēnesis) 

1. <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

<…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

<…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

 

 

 

 

 

 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

Datums 
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2.pielikums 

„Elektrolīniju pārcelšana SIA „DOBELES ŪDENS” piederošajam īpašumam Stacijas ielā 5, 

Dobelē, Dobeles novadā”, (Id.Nr. DŪ-ZI-2021/9) 

  

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

1. Iesniedza 

Pretendenta nosaukums, 

reģistrācijas numurs 

Juridiskā adrese 

Faktiskā adrese 

Bankas rekvizīti       

  

 

2. Iesniedzēja kontaktpersona 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr./fax  

e- pasta adrese  

 

Nr.p.k. Izmaksu pozīcija 
Izmaksu pozīcijas cena 

(EUR)  

1. 

Elektrolīniju pārcelšana SIA „DOBELES ŪDENS” 

piederošajam īpašumam Stacijas ielā 5, Dobelē, 

Dobeles novadā” 

 

Kopējā cena  (bez PVN)   

 21% PVN summa  

Līguma summa   (ar PVN)   

 

3. Pretendenta apliecinājums: 

Mēs apliecinām: 

- ka esam pilnībā iepazinušies ar zemsliekšņa iepirkuma apjomu, tehnisko specifikāciju, 

mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvāto elektrolīniju 

pārcelšanas darbu veikšanu, kā arī piedāvājuma cenā ir iekļauti Latvijā un ārvalstīs 

maksājamie nodokļi un nodevas.        

- Mūsu piedāvājumā iekļauti  visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, 

kas nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu darbus saskaņā ar zemsliekšņa iepirkuma 

tehnisko specifikāciju, tehnisko dokumentāciju  un Pasūtītāja prasībām. 

                     

<Pretendenta nosaukums > 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

 

 


