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1. Pasūtītājs, Pasūtītāja  kontaktpersonas 

1.1. Pasūtītājs: 

SIA „DOBELES ŪDENS”  

Reģistrācijas numurs: 451003000470  

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

Tel.nr.:  637 25502   

Interneta mājas lapa: www.dobelesudens.lv 

NUTS kods:  LV009                                         

1.2. Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:  

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Ieva Lukša 

Tel.nr.: 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv  

  1.3.  Kontaktpersona par Tehnisko specifikāciju: 

          Jānis Jakštis, Tel.nr.: 29254757, e-pasts: janis.jakstis@dobele.lv  

 

2.  Iepirkums 

2.1. Iepirkums „Komercuzskaites mēraparātu piegāde un attālinātās rādījumu 

nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana” tiek organizēts 

pamatojoties uz Iepirkuma uzraudzības biroja 25.11.2019. Iepirkumu vadlīnijām 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem. 

2.2. Iepirkums tiek organizēts: 

- SIA „DOBELES ŪDENS” 28.09.2018. rīkojums Nr.75 par iepirkuma 

komisija, turpmāk tekstā – Komisija, izveidi; 

- 26.04.2021. rīkojums Nr. 45 par iepirkuma uzsākšanu.   

2.3. Iepirkuma nosaukums „Komercuzskaites mēraparātu piegāde un attālinātās 

rādījumu nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana”, identifikācijas 

numurs: DŪ 2021/1. 

 

3.  Informācija par iepirkuma priekšmetu 

3.1. Pretendentam jānodrošina komercuzskaites mēraparātu piegāde un attālinātās 

rādījumu nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, saskaņā ar 

Tehnisko specifikāciju (1. pielikums). 

3.2.   Iepirkuma CPV kods: 38421100-3 (ūdens skaitītāji). 

3.3.  Paredzamā līgumcena: EUR 130 000,00 (bez PVN). Pasūtītājs Līguma darbības 

laikā var neapgūt visu Līgumā paredzēto Līguma summu un apjomu.  

3.4.    Līguma darbības laikā paredzamais komercuzskaites mēraparātu skaits - 1450 gab., 

Pasūtītājs ir tiesīgs Līguma darbības laikā samazināt apjomu, robežās līdz 10%. 

3.5.    Līguma izpildes laiks – 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Līguma noslēgšanas brīža. 

       3.6.   Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās. Pretendents iesniedz piedāvājumu vienā 

variantā par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. 

 

4.  Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents 

4.1.  Piegādātājs ir juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas 

attiecīgi  piedāvā tirgū sniegt pakalpojumu un piegādāt preci. 

4.2.  Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis iepirkuma dokumentus. 

Iepirkuma dokumentācija ir  publiski  pieejama Pasūtītāja interneta mājas lapā  

www.dobelesudens.lv sadaļā iepirkumi,  kā arī SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, 

Noliktavas ielā 5, Dobelē. 

4.3.   Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu. 

http://www.dobelesudens.lv/
mailto:ieva.luksa@dobele.lv
mailto:janis.jakstis@dobele.lv
http://www.dobelesudens.lv/
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4.4.  Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās  - ir persona, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta 

kvalifikācijas prasībām. 

4.5.    Pretendentu iepirkuma ietvaros pārstāv - Pretendenta paraksttiesīga amatpersona  vai 

Pretendenta pilnvarota persona.       

 

5.  Saziņa 

5.1.  Saziņa starp Pasūtītāju (Komisiju) un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma 

ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai  e – pastu:   ieva.luksa@dobele.lv, 

norādot tematā iepirkuma nosaukumu. Saziņas dokumentā  ietver  iepirkuma 

nosaukumu. Pa e-pastu nosūtītā informācija uzskatāma par saņemtu, ja Pasūtītāja 

kontaktpersona nosūtījusi apstiprinošu e-pasta atbildes vēstuli tās sūtītājam. 

5.2.  Ieinteresētais piegādātājs papildus informāciju var pieprasīt laikus. Pasūtītājs 

papildu informāciju sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā  6 (sešas) 

dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

5.3.   Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas  visiem Ieinteresētajiem  piegādātājiem  

vienlaikus nosūta šo informāciju, norādot uzdoto jautājumu un ievieto šo 

informāciju Pasūtītāja mājas lapas interneta vietnē: www.dobelesudens.lv  sadaļā 

Iepirkumi, kurā ir  pieejams Nolikums. 

5.4.   Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas lapā 

internetā, kur pieejams Nolikums.  

5.5.  Ieinteresēto  piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālai informācijai 

Pasūtītāja mājas lapas vietnē internetā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi un 

ievērot to sagatavojot savu piedāvājumu.  

6. Piedāvājums 

6.1.    Piedāvājuma iesniegšana un atvēršanas vieta, laiks un kārtība 

6.1.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 

6.1.2. Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz 2021. gada 31. maijam, plkst: 

11.00, SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 

3701, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai elektroniski, atbilstoši 

normatīvo aktu noteiktajām prasībām, parakstītu ar drošu elektronisku 

parakstu, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu dobelesudens@dobele.lv, vai 

atsūtot pa pastu.  Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā 

adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir 

Pasūtītāja īpašums. 

6.1.3. Piedāvājumi tiks atvērti 2021. gada 31. maijā plkst: 11.00, SIA 

„DOBELES ŪDENS” biroja telpās (2. stāvs), Noliktavas ielā 5, Dobelē, 

Dobeles novadā, LV-3701. Piedāvājumu atvēršanas sēde ir atklāta. 

6.1.4. 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. 

6.1.5. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 

vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā 

informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs 

neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam. 

 

 

mailto:%20ieva.luksa@dobele.lv
http://www.dobelesudens.lv/
mailto:dobelesudens@dobele.lv
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6.2. Piedāvājuma derīguma termiņš 

6.2.1.  Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam 

Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 

(sešdesmit)  dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 

6.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu 

piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus 

pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.  

6.2.3. 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. 

6.3. Piedāvājuma noformējums 

6.3.1. Piedāvājums sastāv no 2 (divām) daļām: 

6.3.1.1. Pieteikums dalībai iepirkumā un finanšu piedāvājums, atlases 

dokumenti (1 oriģināls un  1 kopija); 

6.3.1.2.  Tehniskais  piedāvājums (1  oriģināls un  1  kopija). 

6.3.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri 

salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.  

6.3.3. Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma 

daļas lapas numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē 

un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver: 

a) norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu; 

b) Pretendenta (tā pārstāvja) parakstu un paraksta atšifrējumu; 

c) apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

6.3.4. 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 (tā pārstāvja) parakstu un paraksta atšifrējumu; 

c) apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

6.3.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. 

Kopijas apliecinājums ietver:    

a) norādi „KOPIJA PAREIZA”; 

b) Pretendenta (tā pārstāvja) parakstu un paraksta atšifrējumu; 

c) apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

6.3.6. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā, tehnisko piedāvājumu, finanšu 

piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, 

tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecina: 

a) Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska 

persona); 

b) Pretendenta pilnvarota persona. 

6.3.7. Iesniedzot piedāvājumu Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu 

atvasinājumu vai tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, 

ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. 

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

a) Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;  
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b) Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru; 

c) Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;  

d) Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru; 

e) Atzīmi „Piedāvājums iepirkumam „Komercuzskaites mēraparātu 

piegāde un attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmas aprīkojuma 

piegāde un uzstādīšana” (Id. Nr. DŪ 2021/1). Neatvērt  līdz  2021. 

gada 31. maijam plkst.11:00. 

6.3.9.  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; 

c) Atzīmi „Piedāvājums iepirkumam „Komercuzskaites mēraparātu 

piegāde un attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmas aprīkojuma 

piegāde un uzstādīšana” (Id. Nr. DŪ 2021/1). Neatvērt  līdz  2021. 

gada 31. maijam, plkst.11:00.   

6.3.10. 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; 

c) piedāvājuma daļas nosaukumu („Pretendenta pieteikums dalībai 

iepirkumā un finanšu piedāvājums, atlases dokumenti”, 

„Tehniskais piedāvājums”).  

6.4. Eiropas vienotais iepirkuma dokuments     

6.4.1. Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 56. pantu 

Pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Nolikuma 8.-10.punktā 

noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām  var iesniegt Eiropas vienoto 

iepirkuma dokumentu, (turpmāk – EVIPD). Pretendents iesniedz atsevišķu 

Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu par katru personu, uz kuras iespējām 

kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par 

līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kandidātu un 

pretendentu atlases prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no iepirkuma 

līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto 

iepirkuma dokumentu par katru tās dalībnieku. 

6.4.2.  Pretendents var iesniegt EVIPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkumā, ja  

Pretendents apliecina, ka dokumentā iekļautā informācija ir pareiza. 

6.4.3.   Pasūtītājs jebkurā iepirkuma stadijā ir tiesīgs prasīt, lai Pretendents iesniedz visus 

vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. 

Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir 

pieejama publiskās datubāzēs. 

6.4.4.  EVIPD piemērošanas kārtību iepirkumā nosaka Ministru kabinets. Eiropas 

vienotā iepirkuma dokumenta veidlapu paraugus nosaka saskaņā ar Eiropas 

Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regulu Nr. 2016/7, ar ko nosaka 

standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkumam dokumentam.    

6.4.5.   EVIPD ir pieejams aizpildīšanai tīmekļa vietnē: https://eur-lex.europa.eu/legal-  

content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=LV (aizpildāms ir 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0007&amp;from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0007&amp;from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0007&amp;from=LV
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Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra īstenošanas regulas Nr.2016/7 2. 

pielikums). 

 

7. Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi 

7.1. Komisija Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta pirmās daļas 2. un 3. 

punktā noteiktajos gadījumos, ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta termiņus un pārbaudīšanas kārtību. 

7.2.   Komisija (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 Nolikumā 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 

dokumentos noteiktajām prasībām. 

7.3.  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, Komisija 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 euro 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. 

7.4.  Komisija pārbauda, vai Pretendents, tā darbinieks vai Pretendenta 

piedāvājumā norādītā persona nav piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī 

iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma dokumentu izstrādāšanā. Ja 

Pretendents, tā darbinieki vai Pretendenta norādītā persona ir piedalījusies 

kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma 

dokumentu izstrādāšanā un ja šis apstāklis piegādātājam dod 

priekšrocības iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot 

konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Komisija, 

konstatējot minētos apstākļus pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas 

ļauj tam Pretendentam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas Pretendentam 

dotu jebkādas priekšrocības iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai 

deformējot konkurenci. 

7.5.  Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā, ja uz Pretendentu attiecas 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.
1 

panta pirmajā un otrajā daļā noteiktie ierobežojumi.  

          Komisija 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. 

http://www.lursoft.lv/
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8. Dalības nosacījumi un iesniedzamie dokumenti 

PRASĪBAS UN NOSACĪJUMI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

8.1. Pretendentam – juridiskai 

personai (personu apvienības 

gadījumā – katram tās 

dalībniekam) jābūt reģistrētam 

Latvijas Republikas 

komercreģistrā (neattiecas uz 

fiziskām personām).  

Ja Pretendents ir fiziskā persona, 

tad tam jābūt reģistrētam kā 

saimnieciskās darbības veicējam 

Valsts ieņēmumu dienestā, kā 

nodokļu maksātājam  vai 

komersantam (individuālā darba 

veicējam) normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

- Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina minētās 

prasības pārbaudi Latvijas Republikas 

Uzņēmuma reģistra informācijas sistēmā 

vai Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu 

maksātāju reģistrā (ja pretendents ir fiziskā 

persona). 

- Personu apvienības dalībniekiem 

jāiesniedz apliecinājums, ka uzvaras 

gadījumā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai 

(ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no 

lēmuma paziņošanas) personu apvienība 

tiks reģistrēta Komercreģistrā vai tiks 

noslēgts sabiedrības līgums, vienojoties par 

apvienību dalībnieku atbildības sadalījumu. 

- Pretendentam jāiesniedz pilnvara, ja 

Pretendenta, personu apvienības vai 

apvienības dalībnieka iesniegtajos 

dokumentus parakstījusi persona bez 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai 

atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām 

paraksta tiesībām pārstāvēt Pretendentu, 

personu apvienību vai tās biedru. 
8.2. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) 

gadu laikā (2018., 2019., 2020. 

un 2021.gads līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai) ir 

nodrošinājis komercuzskaites 

mēraparātu piegādi un attālinātās 

rādījumu nolasīšanas sistēmas 

aprīkojuma piegādes un 

uzstādīšanas darbus vismaz 2 

līgumos, kur katrā no līgumiem: 

 

-   veikta vismaz 100 

komercuzskaites mēraparātu 

piegāde; 

-  attālinātās rādījumu 

nolasīšanas sistēmas aprīkojuma 

piegādes un uzstādīšanas darbi. 

- Pretendentam jāiesniedz veikto piegāžu 

saraksts (saskaņā ar Pielikuma Nr.4 formu), 

kur Pretendents norāda veiktās piegādes 

atbilstoši Nolikuma 8.2. punkta prasībām.  

- Pievienot vismaz 2 (divas) pasūtītāja 

atsauksmes, kas apliecina Pretendenta 

atbilstību Nolikuma 8.2.punkta prasībām. 

  

 

8.3. Pretendents ir Preces ražotājs vai 

Preces ražotāja pilnvarots 

pārstāvis ar tiesībām izplatīt 

attiecīgā ražotāja produkciju 

Latvijas teritorijā un uzņemties 

atbilstošas garantijas saistības. 

 

 Pretendentam jāiesniedz dokumenti 

(Pretendenta amatpersonas ar paraksta 

tiesībām apliecinātas kopijas), kas 

apliecina, ka Pretendents ir Preces ražotājs 

vai Preces ražotāja autorizēts pārstāvis ar 

tiesībām izplatīt/pārdot šī ražotāja 

produkciju Latvijas teritorijā un uzņemties 

garantijas saistības. 



8 
 

 

9. Tehniskais piedāvājums 

PRASĪBAS UN NOSACĪJUMI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

9.1.Pretendents iesniedz tehnisko 

piedāvājumu, kas sagatavots 

atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai 

specifikācijai (Pielikums Nr.1). 

Tehniskais piedāvājumus, kas sagatavots 

atbilstoši tehniskās specifikācijas/tehniskā 

piedāvājuma formas (Pielikums Nr.1) 

prasībām.  

Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno: 

- Preces ražotāja izsniegti dokumenti vai to 

kopijas, vai cita veida informācija, kas 

apliecina Preces atbilstību tehniskajai 

specifikācijai (ražotāja buklets, atsauce uz 

mājaslapu (norādot precīzi, kur atrodama 

informācija par Preces atbilstību katrai 

tehniskās specifikācijas pozīcijai) u.c. 

dokumenti); 

- komercuzskaites mēraparāta un nolasītāja 

tehnisko datu dokumentācija;  

- ES tipa novērtēšanas sertifikāta kopija; 

- atbilstības novērtēšanas dokumenti 

(ekspluatācijas īpašību deklarācija); 

-  informācija par nolasīšanas sistēmu un 

datu apstrādes programmatūru, tās 

funkcionalitāti un ražotāju. 

 

 

10. Finanšu piedāvājums 

PRASĪBAS UN NOSACĪJUMI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

10.1. Pretendentam jāapliecina 

dalība iepirkumā. 

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā 

un finanšu piedāvājums jāsagatavo un 

jāiesniedz atbilstoši šī Iepirkuma 

dokumentu Pielikuma Nr.3 formai. 

 

11. Citas prasības pretendentiem 

Ja Pretendents ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies darbaspēka vai citu  izmaksu 

aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti. 

 

12. Pretendentu atlase un vērtēšana 

12.1. Pretendenta atlasi, piedāvājuma atbilstības pārbaudi un izvēli nodrošina Komisija 

Iepirkuma dokumentos paredzētajā kārtībā un atbilstoši Iepirkuma dokumentu 

prasībām. 

12.2. Ja dokumenti nebūs sagatavoti, noformēti vai parakstīti atbilstoši Nolikuma prasībām, 

Komisija izvērtēs iesniegto dokumentu noformējuma trūkumu būtiskumu un to 

ietekmi uz iespēju izvērtēt Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām pēc būtības, un 

lems par Piedāvājuma tālāku izskatīšanu. 

12.3. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz oriģinālo dokumentu, 

oriģinālo dokumentu kopiju un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz 

piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam. 
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12.4. Komisija noraidīs un izslēgs no dalības Iepirkumā Pretendentu, kas nav iesniedzis 

visus pieprasītos Pretendentu atlases dokumentus, vai neatbilst Pretendentu atlases 

prasībām, neatbilst Iepirkumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām vai iesnieguši 

nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, vai uz tiem ir attiecināmi 

Nolikuma 7. punkta izslēgšanas nosacījumi, kā arī Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi.  

12.5. Komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja konstatēta 

aritmētiskā kļūda, tad tā tiek labota. 

12.6. Ja Piedāvājumā konstatēta kļūda nodokļu aprēķināšanā, tā tiek labota atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai. 

12.7. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā Līgumcena. 

12.8. Komisija pārbauda Pretendentu un piedāvājumu atbilstību Iepirkuma Nolikumā 

izvirzītajām prasībām un izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līgumcenu. 

12.9. Gadījumā, ja neviens Piedāvājums neatbilst Iepirkuma Nolikumā izvirzītajām 

prasībām, vai arī nav iesniegts neviens Piedāvājums, Komisijai ir tiesības norādīt uz 

citu piegādātāju uzaicināšanu un Iepirkuma priekšmeta prasību grozīšanu. 

12.10. Komisijai ir tiesības: 

12.11. Izslēgt vienu, vairākus vai visus Pretendentus no dalības Iepirkumā, ja Pretendents vai 

Piedāvājums neatbilst Iepirkuma Nolikumā norādītajām prasībām; 

12.12. Vērtēt tikai to Pretendentu piedāvājumus, kuri sagatavoti, noformēti un iesniegti 

atbilstoši Iepirkuma Nolikuma prasībām; 

12.13. Pieprasīt Pretendentiem iesniegt papildus informāciju un paskaidrojumus, lai 

objektīvi izvērtētu Pretendentu piedāvājumus. 

12.14. Ja no publiskajos reģistros pieejamās informācijas un (vai) Pretendenta piedāvājumā 

iesniegtās informācijas izriet, ka Pretendentam vai tā Pārbaudāmām personām 

Sankcijas nav piemērotas, Komisijas pieņem lēmumu piešķirt Pretendentam 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 

 

13. Līguma slēgšana 

13.1. Pasūtītājs slēgs Līgumu ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz Pretendenta 

piedāvājumu un saskaņā ar Iepirkuma dokumentos iekļautajiem noteikumiem. Ja 

Pretendents, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības atsakās slēgt Iepirkuma 

līgumu, tad Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas Pretendentam ar 

nākamo zemāko līgumcenu, kurš iesniedzis Iepirkumam atbilstošu piedāvājumu. 

13.2. Pasūtītājs ir tiesīgs līdz Līguma noslēgšanai pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs 

pamatojums. 

13.3. Par pamatu Iepirkuma līguma sagatavošanai tiks izmantots Iepirkuma līguma projekts 

(Pielikums Nr.2), kur Līguma nosacījumi bez būtiskiem labojumiem Pretendentam ir 

saistoši. 
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                                                   Pielikums Nr.1.  
„Komercuzskaites mēraparātu piegāde un attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmas 

aprīkojuma piegāde un uzstādīšana” 

(Identifikācijas Nr.  DŪ  2021/1) 

 

 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (FORMA) 

1. Ūdens patēriņa skaitītāji (turpmāk – skaitītāji) ar bezvadu datu pārnešanu un automātisko 

attālinātās datu nolasīšanas sistēmu piegāde. Līguma darbības laikā paredzamais 

komercuzskaites mēraparātu skaits - 1450 gab., Pasūtītājs ir tiesīgs Līguma darbības laikā 

samazināt apjomu, robežās līdz 10%. 

2. Moduļu, kas aprīkoti ar datu pārraides funkciju, izmantojot radiokanālu, un nolasīšanas 

ierīču (moduļu) un programmatūras Android ierīcēm piegāde datu nolasīšanai no 

skaitītājiem un nodošanai uz datorā iebūvētai programmatūrai. 

3. Skaitītāju, moduļu, iekārtu un automātisko attālinātās datu nolasīšanas sistēmu uzstādīšana, 

personāla apmācība un skaitītāju raidījumu nolasīšana. Uz datora (PC) instalējamās 

programatūras piegādes skaitītāju datu apstrādei. 

4. Visi skaitītāji, moduļi, uzstādītās iekārtas un sistēmas, t.sk., mantiskās tiesības, ir Pasūtītāja 

īpašums ar nodošanas – pieņemšanas akta abpusēju parakstīšanas dienu. 

5. Iepirkumā paredzamais komercuzskaites mēraparātu apjoms – 1450 gab., un plānotais 

sadalījums pa gadiem: 

5.1.   2021. gads līdz 31. decembrim– 350 gab. 

5.2.   2022. gads – 550 gab. 

5.3.   2023. gads – 450 gab. 

5.4.   2024. gads līdz jūnija beigām – 100 gab. 

 

6. Iepirkumā paredzamais komercuzskaites mēraparātu apjoms – 1450 gab., un plānotais 

sadalījums pēc skaitītāju izmēriem: 

6.1.  DN15 – 1220 gab. 

6.2.  DN20 – 185 gab. 

6.3.  DN25 – 45 gab.   

 

Saskaņā ar Nolikuma 3.4. punktu, komercuzskaites mēraparātu skaits var mainīties.  
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N
r.

p
.k

. 

Ierīces Pasūtītāja noteiktā specifikācija, parametri 

Pretendenta 

piedāvājums 

(jānorāda konkrēti 

tehniskie rādītāji, kas 

apliecina katras 

prasības (parametra) 

izpildi) 

1 2 3 4 

1. Prasības 

ūdens 

patēriņa 

skaitītājam 

Ūdens patēriņa skaitītāja uzbūve  

1.1. Ultraskaņas vai elektromagnētiskā tipa ūdens 

patēriņa uzskaites skaitītājam (turpmāk – 

Skaitītājs) ir jābūt bez kustīgām sastāvdaļām, un 

tā darbībai (patēriņa uzskaites veikšanai) nav 

nepieciešamas mehāniskas sastāvdaļas.  

 

1.2. Aizsardzība no ārējā magnētiskā lauka 

iedarbības saskaņā ar EN 14154-3. 

 

1.3. Precizitātes klase ne zemāka: DN15 un DN20  

skaitītājiem R250, DN25 skaitītājiem R160 

 

1.4. Izgatavotājrūpnīcas pirmreizējās verifikācijas 

apzīmējums ne vecāks par vienu ceturksni pirms 

skaitītāja piegādes. 

 

1.5. Skaitītāja daļām (mezgliem), kas tieši saskaras ar 

dzeramo ūdeni, jābūt ražotiem no tādiem 

materiāliem, kas nesatur svina, smago metālu 

piemaisījumus, un ir atzīti par drošiem saskarei 

ar dzeramo ūdeni. 

 

1.6. Marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvas 2014/32/ES prasībām. 

 

1.7. Skaitītājam jābūt aprīkotam ar sistēmu (vai jābūt 

tādā izpildījumā), kas nepieļauj skaitītāja ekrāna 

aizsvīšanu ne pie kādiem apkārtējās vides 

apstākļiem un šo apstākļu izmaiņām. 

 

1.8. Skaitītāja aizsardzības klase: ne zemāka par 

IP68 

 

1.9. Skaitītāja ekspluatācijas apstākļi / mērīšanas 

diapazoni: 

 

1.9.1. Darbības temperatūras diapazons vismaz: 

0.1 °C...30 °C.  

 

1.10. Skaitītājam jābūt paredzētam uztādīšanai un 

lietošanai gan telpās, gan ārpus telpām 

(uzstādīšana skaitītāju akās vai citos piemērotos 

apstākļos). 

 

1.11. Strāvas avots: iebūvēta baterija, kuras darbības 

ilgums saskaņā ražotāja noteikto, ir vismaz 12 

gadi. Skaitītājam jābūt aprīkotam ar baterijas 

uzlādes stāvokļa indikatoru, kas nolasāms no 

displeja. 

 

Uzstādīšana  
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1.12. Skaitītājiem jābūt paredzētiem uzstādīšanai 

jebkurā leņķī, gan vertikāli, gan horizontāli, tai 

pat laikā saglabājot atbilstību attiecīgajām 

mērinstrumentu direktīvām. 

 

1.13. Skaitītājiem jābūt paredzētiem uzstādīšanai bez 

filtra ūdens padeves caurulē mehānisko 

piemaisījumu aizturēšanai, t.i. skaitītājiem nav 

nepieciešams uzstādīt filtrus ūdens padeves 

caurulē mehānisko piemaisījumu aizturēšanai. 

 

Mērījumi  

1.14. Skaitītājam jāspēj konstatēt un pārraidīt datus uz 

nolasīšanas ierīci momentāni pēc kļūdas 

konstatēšanas par vismaz šādām darbības un 

ekspluatācijas kļūdām/situācijām:  

- sausā darbība, 

- pretplūsma, 

- sasalšana,  

- uzlaušanas (korpusa atvēršanas) mēģinājums, 

- caurules plīsums, 

- zems baterijas līmenis, 

- noplūdi.  

Ar kļūdas konstatāciju un datu pārraidi tiek saprasts 

skaitītāja atmiņa ierakstīts un uz nolasīšanas ierīci 

nosūtīts ziņojums par katru konkrēto kļūdu.. 

 

1.15. Skaitītājam jāspēj nodrošināt precīzu uzskaiti 

un plūsmas mērījumus arī pie ļoti nelielām 

plūsmām. Minimālā plūsma, pie kuras 

skaitītājas sāk veikt uzskaiti, ir ne lielāka kā 

DN15 skaitītājiem 2 l/stundā, DN20 – 3.5 l/ 

stundā, DN25 – 5.5 l/stundā 

 

1.16. Skaitītājam jāspēj mērīt ūdens un apkārtējās 

vides temperatūra. 

 

Displejs  

1.17. Skaitītājam jābūt ar displeju, iespēju iegūt 

detalizētu informāciju par ūdens patēriņu 

atskaites periodos, kas nav garāki par 30 

sekundēm.  

 

1.18. Displejam jābūt iespējai uzrādīt ne mazāk kā 5 

ciparus ūdens patēriņa uzskaites daļai 

kubikmetros (m3) un ne mazāk kā 3 ciparus 

ūdens patēriņa uzskaites daļai litros (l). 

 

1.19. Skaitītājam ir jābūt aprīkotam ar vizuālo 

plūsmas indikatoru, kas Pasūtītājam nodrošina 

plūsmas kontroles veikšanu klātienē. 

 

1.20. Katram Skaitītājam ir jābūt individuālam sērijas 

numuram, lai Pasūtītājs var viegli un pārskatāmi 

veikt katra uzstādītā Skaitītāja kontroli.  
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1.21. Skaitītāja displeja virsmai jābūt no 

paaugstinātas stiprības stikla vai citu līdzvērtīgu 

materiālu, ko normālos ekspluatācijas apstākļos 

nav iespējams saskrāpēt vai sasist. 

 

Datu reģistrēšana/uzglabāšana  

1.22. Katram Skaitītājam ir jābūt aprīkotam ar iekšējo 

datu reģistratoru, t.sk., avārijas paziņojumu 

reģistratoru dienas griezumā vismaz 365 dienu 

periodam vai mēneša griezumā 36 mēnešu 

periodam. 

 

Komunikācija  

1.23. Skaitītāja mehānismā ir jābūt integrētam radio 

komunikatoram. Radio komunikatoram ir jābūt 

rūpnieciski iestrādātam Skaitītāja korpusā, lai 

novērstu klientu manipulācijas iespējas un 

nepatiesu datu pārraidi ārējo bojājumu 

gadījumā.  

 

1.24. Datu pārraidei no Skaitītāja ir jābūt ar iespēju 

pievienot papildus aprīkojumu vai 

komponentes esošās nolasījumu sistēmas 

ietvaros, ar mērķi nodrošināt elastīgus un 

efektīvus sistēmas plašinājumus. Skaitītājam 

jābūt savietojamam ar papildus aprīkojumu, kā, 

piemēram, antenu, sensoriem vai speciālām 

radio pārraides iespējām, tādām vietām kā 

pagrabi un īpaši attālinātas vietas. 

 

1.25. Skaitītājam jābūt iespējai uzstādīt mobilo 

papildaprīkojumu, kas dod iespēju nolasīt ūdens 

patēriņa datus, datu reģistrus, tam ir datora (PC) 

savienojums un dod iespēju konfigurēt ūdens 

skaitītāju uz vietas. 

 

1.26. Mērījumu nolasīšanai, datu pārraidei un 

uzkrāšanai ir jābūt ar atvēro OMS (Open 

Metering System) protokolu.  

 

1.27. Skaitītāja datu pārraidei ir jābūt savietojamai ar 

standartizēta atvērtā OMS protokola 

starpniecību, kas ļauj veikt vairāku 

izstrādājumu datu pārraidi, nolasīšanu un 

uzkrāšanu ar vienu un to pašu nolasīšanas 

aprīkojumu. 
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1.28. Skaitītājam jāspēj nodrošināt pastāvīgu datu 

padevi to attālinātai pārraidei/ nolasīšanai 

(piemēram, noejot/ nobraucot garām). 

Skaitītāja datu nolasīšanas sistēmai ir 

jānodrošina droša datu pārraide/ nolasīšana ar 

attiecīgu šifrēšanu pārnešanai uz Pasūtītāja 

uzskaites sistēmu patēriņa aprēķina veikšanai. 

Datu nolasīšanu ir jāvar veikt jebkurā 

Pasūtītājam vēlamā laikā attālināti un uz vietas. 

Datu nolasīšanas laikā tiek atspoguļoti 

skaitītāja dati nolasīšanas un pēdējā mēneša 

maiņas brīdī. 

 

 

3. Nolasīšanas 

ierīču 

(modems) 

tehniskās 

prasības  

 

Programmatūra un datu drošība  

1.29. Izpildītājam jāpiegādā specializēta 

programmatūra (lietotāju skaits vismaz 2 

personas) Skaitītāju datu apstrādei, ar iespēju 

eksportēt gala atskaites Excel, PDF formātos, kā 

arī tabulās un grafikos. Ir jābūt iespējai ūdens 

patēriņa datus eksportēt uz esošo Pasūtītāja 

norēķinu sistēmu un/vai e-pasta adresi pēc 

vajadzības, izmantojot automātiskas 

programmatūras komandas. Programmatūrai 

jābūt iespējai nākotnē palielināt skaitītāju 

skaitu. 

 

1.30. Pasūtītājam ar datorprogrammatūras 

starpniecību ir jāvar grupēt skaitītājus, lai iegūtu 

pārskatu par patēriņu un citiem parametriem 

dažādās izplatīšanas tīkla vietās. Iestatījumos 

jāvar veidot grupas, gan pamatojoties uz 

lokāciju, vai izveidot klientu grupas, kurām 

īpaši sekot patēriņa datiem. Programmai ir jābūt 

savietojamai ar GPS un kartēšanas 

programmatūru, tā, lai ievadot skaitītāja adresi, 

vai GPS koordinātas, tas automātiski parādītos 

programmatūras kartogrāfiskajā materiālā. 

 

1.31. Lai nodrošinātu augstu datu precizitāti un 

drošību, datu pārraidei no katra Skaitītāja ir 

jābūt šifrētai tā, lai patēriņa datus no Skaitītāja 

var atšifrēt tikai saistītais programmatūras 

pārvaldnieks un tikai ar ierīcēm, kuras 

autorizējis programmatūras pārvaldnieks 

(Pasūtītājs). 

 

1.32. Programmatūras aplikācijai ir jābūt instalējamai 

un savietojamai gan ar datoru (PC), gan 

viedierīcēm, kā arī jānodrošina programmas 

rezerves kopija uz ārējā datu nesēja. 

 

1.33. Nodrošina Pasūtītāju ar datu apstrādes 

programmatūras atbalstu ar automātiskiem 

atjauninājumiem. 
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1.34. Programmatūrai jānodrošina iespēju Pasūtītāja 

administratoram veidot neierobežotu lietotāju 

daudzumu ar piekļuves tiesībām. 

 

1.35. Sistēmas darba valoda – latviešu un/vai angļu 

valoda. 

 

1.36.  Sistēma pieejama ar Web pārlūku.  

  1.37. Izpildītājam jānodrošina skaitītāju rādījumu ar 

apbraucamo metodi nolasīšanas ierīce, un 

programmatūru uzstādīšana viedtālrunī, 

planšetdatorā un datorā (PC). Datu manuālās 

nolasīšanas iekārtai jānodrošina tālāku datu 

pārnesi uz jebkuru Pasūtītāja datoru (PC), 

planšetdatoru, vai viedtālruni, kā arī 

jānodrošina datu automātiska pārnese no 

nolasīšanas iekārtas uz Pasūtītāja datu 

uzskaites programmu Excel formātā. 

 

1.38. Viedtālrunim/ planšetdatoram jādarbojas pārī 

ar nolasīšanas ierīci, izmantojot Bluetooth 

interfeisu vai analogu. 

 

1.39. Programmai, kura tiek uzstādīta uz 

viedtālruņa/ planšetdatora, jādarbojas ar 

Android operētājsistēmu 

 

1.40. Android ierīcē jābūt uz kartes parādītām 

nolasāmo skaitītāju atrašanās vietām un 

indikācijas pār veiksmīgu datu nolasīšanu, 

nolasītos. Nolasītos datus var apskatīt uz 

viedtālruņa/ planšetdatora ekrāna un tie 

glabājas atmiņā vismaz līdz nākamai 

nolasīšanai. Programma ļauj skatīt ne tikai 

datus nolasīšanas brīdī, bet arī arhīva datus. 

 

1.41. Nolasīšanas ierīcei jānodrošina nolasīšanas 

rādiuss atklātā laukā ne mazāks kā 300 m, bez 

papildos aprīkojuma dati ir jābūt nolasāmi no 

skaitītājiem kās iebūvēti plastmasas siltinātās 

akās no vismaz 30 m attāluma, dzelzbetona 

akās atrodoties tieši pie akas. 1.29. punktā 

nolasītos datus Android ierīce nosuta ar 

Interneta starpniecību uz datoru ar punktā 2 

aprakstīto programmatūru. 
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1.42. Ierīcei jābūt pieslēdzamai pie datora/ 

planšetdatora, izmantojot USB portu, lai veiktu 

nolasīšanas ierīces konfigurāciju un 

lejupielādētu nolasītos datus. Savāktajiem 

datiem jābūt pārveidojamiem Excel formātā. Lai 

nodrošinātu plašu nolasīšanas ierīces 

pārklājumu, ir pieļaujama radiosignāla 

pastiprinātāju izmantošana (turpmāk – 

Atkārtotāji). Atkārtotāji veic starpnieka funkciju 

starp skaitītājiem un nolasīšanas ierīci. Tiek 

izmantoti gadījumos, kad nolasīšanas ierīce 

nevar veikt savienojumu ar noteiktu skaitītāju 

vāja signāla un attāluma dēļ. Atkārtotājiem var 

būt neatkarīga vai ārēja strāvas padeve.          

 

1.43. Ierīcei jābūt pieslēdzamai pie datora/ 

planšetdatora, izmantojot USB portu, lai veiktu 

nolasīšanas ierīces konfigurāciju un 

lejupielādētu nolasītos datus. Savāktajiem 

datiem jābūt pārveidojamiem Excel formātā. Lai 

nodrošinātu plašu nolasīšanas ierīces 

pārklājumu, ir pieļaujama radiosignāla 

pastiprinātāju izmantošana (turpmāk – 

Atkārtotāji). Atkārtotāji veic starpnieka funkciju 

starp skaitītājiem un nolasīšanas ierīci. Tiek 

izmantoti gadījumos, kad nolasīšanas ierīce 

nevar veikt savienojumu ar noteiktu skaitītāju 

vāja signāla un attāluma dēļ. Atkārtotājiem var 

būt neatkarīga vai ārēja strāvas padeve.          

 

4. Skaitītāja 

konfigurēša

nas iespējas 

1.44. Jānodrošina, ka pievienojot Papildaprīkojumu 

ir iespējama Skaitītāju iestatījumu nomaiņa. 

Jāvar nolasīt un ar programmatūras 

starpniecību jāinformē lietotāju gan par 

skaitītāja konstatētajām kļūdām un to laiku, 

gan arī pasūtītājam ar tā starpniecību jāvar 

konfigurēt skaitītāja iestatījumus, - piemēram 

nolasīšanas biežumu. Konfigurēšanu jāvar 

veikt arī nedemontējot skaitītāju un 

nepārtraucot tā darbību uzstādīšanas vietā. 

 

5. Ražotāja minimālais garantijas termiņš skaitītājiem un 

nolasīšanas ierīcei (modemam) – 48 (četrdesmit astoņi) mēneši 

no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža. Garantijā 

jābūt iekļautai bezmaksas iekārtu diagnostikai un bezmaksas 

darbības traucējumu novēršanai, ieskaitot bezmaksas 

izbraukumu uz uzstādīšanas adresi. 
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Pievienot: 

1.    Preces ražotāja izsniegti dokumenti vai to kopijas, vai cita veida informācija, kas apliecina 

Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai (ražotāja buklets, atsauce uz mājaslapu, kur 

atrodama informācija par Preces atbilstību katrai tehniskās specifikācijas pozīcijai u.c. 

dokumenti); 

2.    ūdens patēriņa skaitītāja un nolasītāja tehnisko datu dokumentācija; 

3.    ES tipa novērtēšanas sertifikāta kopija; 

4.    atbilstības novērtēšanas dokumenti (ekspluatācijas īpašību deklarācija); 

5.    informācija par nolasīšanas sistēmu un datu apstrādes programmatūru, tās funkcionalitāti 

un ražotāju. 

 

 

<Pretendenta nosaukums> 

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

<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts> 
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Pielikums Nr.2.  

„Komercuzskaites mēraparātu piegāde un attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmas 

aprīkojuma piegāde un uzstādīšana” 

(Identifikācijas Nr.  DŪ  2021/1) 
 

LĪGUMS Nr.______________ 

(projekts) 

Komercuzskaites mēraparātu piegāde un attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmas 

aprīkojuma piegāde un uzstādīšana 

 

          SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.nr.45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles 

novads, LV-3701, valdes locekļa Daiņa Miezīša personā, kas rīkojas pamatojoties uz Statūtiem, 

turpmāk līguma tekstā saukts – Pasūtītājs, no vienas puses,  

          SIA „____”, reģ.nr.____, _____, _____, kas rīkojas pamatojoties uz________, turpmāk 

līguma tekstā saukts – Izpildītājs, no otras puses, abas līgumslēdzējas puses kopā un katra 

atsevišķi sauktas arī Puses un Puse,  

          pamatojies uz 2021. gada ___. ___ veiktā  iepirkuma „Komercuzskaites mēraparātu 

piegāde un attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana”,  
(Id.Nr. DŪ 2021/1) rezultātiem, savstarpēji vienojoties noslēdz  līgumu, turpmāk tekstā saukts 

– Līgums, par sekojošo:  

 

1. Līguma priekšmets 

PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS veic komercuzskaites mēraparātu piegādi un 

attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu, turpmāk tekstā - 

Prece, saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu (Līguma 1.pielikums) un Finanšu piedāvājumu 

(Līguma 2.pielikums).  

 

2. Līguma izpildes termiņš 

2.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no 

Līguma parakstīšanas brīža.  

2.2. Preču pasūtīšana un piegāde notiek partijās. Katras konkrētās partijas apjomu (pasūtījumu) 

PASŪTĪTĀJS nosūta IZPILDĪTĀJAM elektroniskā pasta vēstulē uz e-pasta adresi______. 

Katra pasūtītā Preču partija IZPILDĪTĀJAM ir jāpiegādā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā 

no pasūtījuma dienas.  

 

3. Līgumsumma un apmaksa 

3.1. Līguma kopējā summa ir ___________ EUR (______________________euro___ centi), 

kas sastāv no līgumcenas _____ EUR (_____________euro___ centi) un pievienotās 

vērtības nodokļa ___% ___________ EUR (________________euro _____ centi). Ja 

Līguma darbības laikā Latvijā tiek mainīta attiecināmā PVN likme, tad PVN summa tiek 

aprēķināta atbilstoši PVN likmei, kas ir spēkā Preču piegādes dienā. 

       PASŪTĪTĀJS Līguma darbības laikā var neapgūt visu Līgumā paredzēto Līguma summu 

un apjomu. 

3.2. Prognozējamais cenu pieaugums komercuzskaites mēraparātiem DN15, DN20, DN25 

EUR (bez PVN) Līguma darbības laikā, attiecīgi piegādēm no 2022. gada līdz 2024. gada 

jūnija mēnesim______________, atbilstoši IZPILDĪTĀJA iesniegtajam piedāvājumam. 

3.3. Apmaksu par piegādātajām Preču partijām PASŪTĪTĀJS veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā 

no piegādes dienas. Par piegādes dienu tiek uzskatīta diena (datums), kurā PASŪTĪTĀJS 

ir parakstījis Preču saņemšanas pavadzīmi un vienlaicīgi pieņemšanas-nodošanas aktu. 
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PUSES vienojoties var noteikt ilgāku apmaksas termiņu, kas tādā gadījumā tiek norādīts 

Preču piegādes pavadzīmē. 

3.4. IZPILDĪTĀJAM veicot attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegādi un 

uzstādīšanu, uzstādīšanas darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un pabeigtiem dienā (datumā), 

kad PASŪTĪTĀJS ir parakstījis atbilstošu pieņemšanas-nodošanas aktu. Darbu apmaksa 

tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā no to pabeigšanas dienas atbilstoši IZPILDĪTĀJA 

izrakstītam rēķinam vai preču pavadzīmei, un vienlaicīgi pieņemšanas-nodošanas aktam.  

3.5. Visi maksājumi tiek veikti bankas pārskaitījuma veidā uz PASŪTĪTĀJA bankas kontu, 

kas norādīts Līgumā. 

3.6. Līguma 2.2.punktā noteiktā termiņa kavējuma gadījumā IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5 % apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās Līguma 

summas par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10 % no Līguma 3.1.punktā 

noteiktās Līguma summas. Uz šī Līguma punkta pamata aprēķinātie līgumsodi 

IZPILDĪTĀJAM ir jānomaksā 15 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad IZPILDĪTĀJS 

ir saņēmis no PASŪTĪTĀJA rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu. 

3.7. Līgumā noteiktā Līguma summas samaksas termiņa kavējuma gadījumā PASŪTĪTĀJS 

maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,5 % apmērā no kavētā maksājuma summas par katru 

nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10 % no kavētā maksājuma summas. Uz šī 

Līguma punkta pamata aprēķinātie līgumsodi PASŪTĪTĀJAM ir jānomaksā 15 darba 

dienu laikā, skaitot no dienas, kad PASŪTĪTĀJS ir saņēmis no IZPILDĪTĀJA rēķinu par 

šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu. 

3.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes. Līgumsoda piemērošana 

netiek uzskatīta par zaudējumu atlīdzību. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt aprēķināto 

līgumsodu no jebkurām IZPILDĪTĀJAM izmaksājamām summām. 

3.9. IZPILDĪTĀJS apņemas piegādāt PASŪTĪTĀJA prasībām atbilstošu kvalitatīvu Preci 

PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar Tehniskā piedāvājuma nosacījumiem, nodot PASŪTĪTĀJAM 

īpašumā Preces ražotāja, kontrolējošās iestādes vai citas institūcijas izsniegtos dokumentus, 

kas apliecina Preces atbilstību noteiktiem standartiem, izskaidro Preces darbības principus 

un/vai drošības noteikumus, kā arī izsniegt PASŪTĪTĀJAM citus dokumentus, kuri tam 

varētu būt noderīgi Preces ekspluatācijas laikā (pases, sertifikāti u.c.). 

3.10. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS neievēro Līguma noteikumus, nepiegādā Preces Līgumā 

noteiktajā kārtībā un termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, 

3 (trīs) dienas iepriekš rakstiski par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM.  

3.11. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepietiekošu to 

izpildi, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  

3.12. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes,  ja Līgumu nav iespējams 

izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas 

vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas (saskaņā ar 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta piekto daļu). 

 

 

4. Preču piegādes, kvalitātes atbilstības pārbaudes, atgriešanas kārtība un 

garantijas 

4.1. Par katru Preču piegādes partiju tiek sastādīts pieņemšanas-nodošanas akts. 

4.2. PASŪTĪTĀJS nepieņem Līguma nosacījumiem neatbilstošu Preci. Par atklātiem 

trūkumiem, neatbilstošu Preci vai savstarpējām pretenzijām tiek sastādīts akts. Ja Preču 

pieņemšanas laikā jebkura no PUSĒM konstatē, ka Prece ir bojāta, nekvalitatīva vai citādi 

neatbilst Līguma nosacījumiem, IZPILDĪTĀJS novērš šo trūkumu 10 dienu laikā no tā 

atklāšanas dienas. Atklāto trūkumu novēršana neietekmē Līgumā noteikto Preču piegādes 
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termiņu, līdz ar ko neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no negatīvajām sekām, kas izriet no šā termiņa 

neievērošanas. 

4.3. IZPILDĪTĀJS uzņemas atbildību par piegādātās Preces atbilstību Tehniskajā piedāvājumā 

minētajām prasībām un īpašībām.  

4.4. Ražotāja garantijas laiks piegādātai Precei, saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem ir 48 (četrdesmit astoņi)  kalendārie mēneši no Pušu savstarpēji 

parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas datuma. Garantijas laiks sākas no 

Līgums 4.1. punktā minētā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana brīža. 

4.5. Ja Preces garantijas laikā atklājas Preces trūkumi, kas nav radušies Preces nepareizas 

lietošanas rezultātā, PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona sastāda rakstveida pretenziju (e-

pasta un informē telefoniski par e-pasta nosūtīšanu), kuru nosūta IZPILDĪTĀJA 

pilnvarotajai personai. IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas 

dienas par saviem līdzekļiem novērš Preces trūkumus, nepieciešamības gadījumā to 

apmainot pret atbilstošu Preci, par ko abas PUSES paraksta nodošanas-pieņemšanas aktu. 

4.6. Visas ar Preču piegādi un programmēšanu saistītās izmaksas sedz IZPILDĪTĀJS. 

IZPILDĪTĀJS, parakstot Līgumu apliecina, ka Līguma summa ir aprēķināta, par pamatu 

ņemot visus pasūtījuma izpildei nepieciešamos izdevumus, tajā skaitā piegādes un 

programmēšanas izdevumus, un PASŪTĪTĀJAM nekādi papildus maksājumi par Preču 

piegādi nav jāveic. 

 

5. Citi nosacījumi 

5.1. Par jebkurām izmaiņām Pušu rekvizītos un citā būtiskā informācijā Puses nekavējoties 

rakstiski paziņos otrai Pusei. 

5.2. Jebkādas izmaiņas Līgumā un tā dokumentos tiks uzskatītas par spēkā esošām, ja tās būs 

noformētas rakstiski un tās būs parakstījušas Puses. 

5.3. PASŪTĪTĀJA kontaktpersona Līguma izpildes laikā: ______________ mob.tel. 

__________; e-pasts: ________________ 

5.4. IZPILDĪTĀJA kontaktpersona Līguma izpildes laikā: ______________ mob.tel. 

__________; e-pasts: ________________ 

5.5. Puses vienojas, ka Līguma izpilde ir obligāts noteikums visiem Pušu tiesību un saistību 

pārņēmējiem. 

5.6. Jebkādi grozījumi Līguma summā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir devuši piekrišanu 

un tos ir parakstījušas Puses.  

5.7. Puses veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai strīdus un domstarpības, kas var rasties, 

pildot Līgumu, atrisinātu sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses šādā veidā nespēs vienoties 1 

(viena) mēneša laikā, tad strīdi un domstarpības tiks risinātas Latvijas Republikas tiesu 

institūcijās Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

5.8. Līgums un tā pielikumi (IZPILDĪTĀJA ______ iesniegtais piedāvājums iepirkumā 

„Komercuzskaites mēraparātu un attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmas aprīkojuma 

piegāde un uzstādīšana”,  (Id.Nr. DŪ 2021/1) sagatavots latviešu valodā un sastāv  no ___ 

(____) lapām un 2 (divos) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem 

viens atrodas pie PASŪTĪTĀJA un otrs -  pie IZPILDĪTĀJA. 

 

6. Pušu rekvizīti un paraksti 
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 Pielikums Nr.3.  

„Komercuzskaites mēraparātu piegāde un attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmas 

aprīkojuma piegāde un uzstādīšana” 

(Identifikācijas Nr.  DŪ  2021/1) 
 

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā ar finanšu piedāvājumu 

„Komercuzskaites mēraparātu piegāde un attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmas 

aprīkojuma piegāde un uzstādīšana” 

(Identifikācijas Nr.  DŪ  2021/1) 

 

Iesniedzot šo pieteikumu, Pretendenta vārdā piesaku dalību iepirkumā: 

„Komercuzskaites mēraparātu piegāde un attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmas 

aprīkojuma piegāde un uzstādīšana” 

Identifikācijas Nr. DŪ 2021/1 

Pretendenta nosaukums:          

Reģistrācijas Nr.:          

Juridiskā adrese:           

Kontaktpersona:           

  /uzvārds, vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese/ 

1. Apņemamies: 

- Komercuzskaites mēraparātu piegādi un attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmas 

aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu veikt 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Līguma 

parakstīšanas brīža. 

 

2. Apliecinām, ka: 

- esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem, tajā skaitā Pasūtītāja sniegto papildus 

informāciju (ja tāda radīsies), izprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par 

pamatotām, tiesiskām un saistošām mums; 

- mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par iepirkuma priekšmetu, specifiku, un citiem 

apstākļiem, kas varētu ietekmēt Preces piegādi, un nodrošināt līgumsaistību izpildi 

par: 

2.1. Komercuzskaites mēraparātu piegādi un attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmas 

aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu: 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

Nr.p.k. Nosaukums Cena par 1 

vienību/komplektu 

EUR  (bez PVN) 

Vienību skaits Summa bez 

PVN 

1. Komercuzskaites mēraparāti 

1.1. DN15  1220  

1.2. DN20  185  

1.3.  DN25  45  

1.4. Kopā no 1.1. - 1.3. punktam 1450  

2. Prognozējamais cenu pieaugums Līguma 

darbības laikā* 

  

3. Attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegāde un 

uzstādīšana:  

3.1. nolasīšanas ierīce un 

Android programmatūra 

 1 (komplekts)  

3.2. piegādes un uzturēšanas 

cenas datora 

programmatūrai (norādīt 

izmaiņas atkarībā no 

skaitītāju daudzuma)   

 1 (komplekts)  

Līgumcena (bez PVN) EUR: Kopā (Nr.1-

Nr.3.) 

 

PVN 21%  

Līguma summa (ar PVN) EUR:  

 

*Pretendentam jānorāda prognozējamais cenu pieaugums komercuzskaites mēraparātiem 

DN15, DN20, DN25 EUR (bez PVN) Līguma darbības laikā, attiecīgi piegādēm no 2022. gada 

līdz 2024. gada jūnija mēnesim, pievienojot aprēķina atšifrējumu. 
 

3. Apliecinām: 

✓ ka pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus; 

✓ ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem iepirkuma dokumentiem, tai skaitā, Pasūtītāja 

sniegto papildus informāciju. Saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par 

pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkumā, pretenziju 

nav; 

✓ ka mums kā Pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu Iepirkuma 

līgumu atbilstoši šā Iepirkuma tehnisko specifikāciju un citu dokumentu prasībām, ka 

piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām un apņemamies veikt 

darbus par līgumcenu, kas norādīta Pretendenta piedāvājumā; 

✓ ka ražotāja garantijas termiņš komercuzskaites mēraparātiem un attālinātās rādījumu 

nolasīšanas sistēmas aprīkojumam ___________ mēneši (ne īsāk par 48 (četrdesmit 

astoņiem) mēnešiem); 

✓ ka, iesniedzot šo Pretendenta pieteikumu/Finanšu piedāvājumu, apzināmies, pilnībā 

uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā piedāvājuma sakarā; 
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✓ ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, garantējam līgumsaistību izpildi 

pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā; 

✓ ka Pretendenta rīcībā ir resursi kvalitatīvai un sekmīgai Iepirkuma līguma izpildei; 

✓ ka šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa; 

✓ ka piedāvājuma derīguma termiņš ir 2 mēneši no piedāvājuma atvēršanas termiņa, bet, 

ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz Iepirkuma līguma noslēgšanas 

brīdim. 

✓ ka, iesniedzot piedāvājumu, piekrītam slēgt Iepirkuma līgumu saskaņā ar Iepirkuma 

dokumentāciju un Iepirkuma pielikuma Nr.2 nosacījumiem, kā arī, iesniedzot 

piedāvājumu, apliecinām, ka Pretendents ir iepazinies un pārzina Latvijas Republikas 

spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai attiekties uz 

šo piedāvājumu, Iepirkuma līguma darbībām un aktivitātēm; 

✓ ka sniegtā informācija kvalifikācijas novērtēšanai ir patiesa un iesniegta visa pieprasītā 

informācija; 

✓ ka Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā un finanšu piedāvājums sagatavots un 

iesniegts atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām, ka Līgumcenā ietvertas visas tās 

izmaksas, kuras nepieciešamas pilnīgai Iepirkuma līguma izpildei Pasūtītāja 

pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā, saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu, 

Latvijas Republikas normatīvo aktu, tajā skaitā nodokļi un nodevas, kas jāmaksā 

Izpildītājam. 

 

 

 

 

           _____________ 

/personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts/ 
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Pielikums Nr.4.  
„Komercuzskaites mēraparātu piegāde un attālinātās rādījumu  

nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana” 

(Identifikācijas Nr.  DŪ  2021/1) 

 

 

Pretendenta pieredze – veikto piegāžu saraksts  

Nr. 

p. 

k. 

Objekta 

nosaukums, adrese 

Pasūtītājs 

(nosaukums un adrese, 
kontaktpersonas uzvārds, 

telefona nr.) 

Veikto darbu apjoms, gb. 
Darbu izpildes 

periods (no - līdz) 

     

     

     

     

     

     

 

Pievienot: 

1. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2018., 2019., 2020. un 2021.gads līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir nodrošinājis komercuzskaites mēraparātu piegādi 

un attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegādes un uzstādīšanas 

darbus vismaz 2 līgumos, kur katrā no līgumiem: 

- veikta vismaz 100 komercuzskaites mēraparātu piegāde; 

- attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegādes un 

uzstādīšanas darbi. 

 

2. Pievienot vismaz 2 (divas) pasūtītāja atsauksmes, kas apliecina Pretendenta atbilstību 

Nolikuma 8.2.punkta prasībām. 

 

                          

/personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


