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1. Vispārīgā informācija          

1.1.   Zemsliekšņa iepirkuma identifikācijas numurs Id.Nr. DŪ-ZI-2021/14. 

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     

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: 

SIA „DOBELES ŪDENS” energoaudita veikšana,  saskaņā ar Noteikumu un Tehniskās 

specifikācijas (1.pielikums) prasībām.  

2.2.   Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets nav dalīts daļās. 

2.3.  Noteikumos noteiktā kārtībā Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu par visu zemsliekšņa 

iepirkuma priekšmeta apjomu. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus. 

2.4.  Līguma izpildes termiņš: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu 

paziņošanas brīža.          

2.5.  Līgums var tikt slēgts tikai ar vienu pretendentu. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas 

Pretendentam, kurš iesniedzis Noteikumu prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko piedāvāto 

līgumcenu.        

 

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 23. augustam, 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. Piedāvājums iesniegts datorrakstā, ir skaidri salasāms, ar pievienotu titullapu un satura rādītāju. 

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

5.2. Pretendentam ir jābūt akreditētam Latvijas nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) veikt 

novērtēšanu un ziņojumu sagatavošanu. 

 

6.  Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālām spējām 

6.1.  Pretendents ir veicis vismaz 1 (vienu) energoauditu uzņēmumā, kas ir līdzvērtīgs vai arī var būt 

lielāks pēc Pasūtītāja noteiktajām vajadzībām, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (1. pielikums) 

norādītajam. 
 

  7. Iesniedzamie dokumenti 

7.1.  Pretendents iesniedzamos dokumentus sagatavo atbilstoši Noteikumu pielikumā pievienotajām 

veidnēm. 

 

       8.  Tehniskais piedāvājums 

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

nosacījumiem. 

       9.   Finanšu piedāvājums 

9.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei  (4. pielikums) 

nosacījumiem. 

       9.2. Līgumcenā (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 Līgumcena ir nemainīga visā līguma darbības laikā. 

 

 

 

 SIA „DOBELES ŪDENS” 

 Juriste                                       /paraksts/                                                                                    I. Lukša 
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1. pielikums 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

„SIA „DOBELES ŪDENS” energoaudita veikšana”  

(Id.Nr.DŪ_ZI_2021/14) 

 

1. Uzņēmuma energoaudita veikšana notiek saskaņā ar Direktīvas 2012/27/ES prasībām un 

2016. gada 26. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 487 „Uzņēmumu energoaudita 

noteikumi” un citiem normatīvajiem aktiem, kuri regulē Noteikumu dalībai zemsliekšņa 

iepirkuma priekšmetā noteiktā Darba veikšanu, kā arī Noteikumiem dalībai zemsliekšņa 

iepirkumā.  

 

2. Energoaudita mērķis ir balstoties uz jaunākajiem datiem, iegūt informāciju par uzņēmuma 

SIA „DOBELES ŪDENS” enerģētisko bilanci, patēriņa struktūru un iespējamajiem 

pasākumiem enerģijas patēriņa samazināšanai. 
 

3. Līgumcenā iekļauta energoaudita pārskata drukāta eksemplāra (3 eksemplāri) un elektroniskā 

datu nesēja iesniegšana Noliktavas ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā un visas pārējās 

nepieciešamās izmaksas, kas nodrošina Darba izpildi atbilstoši Noteikumos dalībai 

zemsliekņā iepirkumā noteiktajām prasībām. 

 

4. Izpildītājam uzņēmuma SIA „DOBELES ŪDENS” energoaudita pārskats jāreģistrē 

Būvniecības valsts kontroles Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) Uzņēmumu 

energopārskatu reģistrā. 

 

           SIA „DOBELES ŪDENS”  energoaudita saturs: 

Nr.p.k. Aktivitāte 

1. Sākotnējās informācijas apkopošana 

Esošās situācijas apraksts, enerģijas bilance, enerģijas plūsmu grafiki, 

tehnoloģisko procesu apraksts, ikgadējais enerģijas patēriņš, ikgadējās 

enerģijas izmaksas 

2. Enerģijas ieguves izvērtējums 

Siltumenerģija un elektroenerģija, enerģijas ražošanas iekārtu izvērtējums. 

Enerģijas pārvades/sadales izvērtējums, zudumu aprēķins 

3. Enerģijas izmantojums ēku mikroklimata nodrošināšanai 

Enerģijas izmantojuma dalījums ēkas apkurei, vispārējam apgaismojumam, 

ventilācijai, dzesēšanai un citiem patērētājiem, kas nav tiešā veidā saistīti ar 

ražošanas procesu. 

4. Cita tipa enerģijas patēriņa izvērtējums 

Enerģijas izmantojuma dalījums pa iekārtām (aprēķina metodika vienojoties ar 

Pasūtītāju). Izdala siltumenerģiju un elektroenerģiju. 

5. Transporta enerģijas patēriņš 

6. Primāro energoresursu un CO2 izmešu izvērtējums visam enerģijas 

patēriņam uzņēmumā 
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7. Energoefektivitātes pasākumu identificēšana 

Balstoties uz veiktajiem aprēķiniem tiek noteikti energoefektivitātes 

uzlabošanas pasākumi  enerģijas patēriņā. 

Energoaudita rezultātā tiek iesniegti vismaz trīs energoefektivitātes 

uzlabošanas pasākumi 

8. Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu ekonomiskais pamatojums 

Izdevumu un ieguvumu analīze saskaņā ar MK 487. “Uzņēmumu energoaudita 

noteikumi” 

Vienkāršā atmaksāšanās laika aprēķins ēku konstrukciju, apgaismojuma 

sistēmām. 

Vispārējs ekonomiskais pamatojums  iekārtām un citām inženiersistēmām 

9. Papildus veikt atjaunojamo energoresursu (elektroenerģijas ražošanai) iekārtu 

uzrādīšanas izvērtējums divos objektos Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

“Krīgeri” un ūdens atdzelžošanas stacijā “Pīlēni”.  Vienkāršā atmaksāšanas 

laika aprēķins iekārtu darbībā. 

 

5. SIA „DOBELES ŪDENS” elektroenerģiju patērējošo objektu saraksts ir pievienots 

Noteikumu pielikumā (excel formātā). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

2. pielikums 

 

Pieteikums dalībai zemsliekšņa iepirkumā 

„SIA „DOBELES ŪDENS” energoaudita veikšana”  

(Id.Nr.DŪ_ZI_2021/14) 

 

 

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

<Pretendenta nosaukums > 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> (turpmāk – Pretendents)  

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

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

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

2. [iesniedzam] piedāvājumu, kas sastāv no: 

a. šī pieteikuma un Piedāvājuma pielikumiem; 

b. Tehniskās specifikācijas (tehniskā piedāvājuma) un 

c. Finanšu piedāvājuma, 

(turpmāk viss kopā – Piedāvājums). 

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

a. veikt energoaudita veikšanu uzņēmumā - SIA „DOBELES ŪDENS”, Noliktavas iela 5, Dobele, 

Dobeles novads, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteikto: 

Piedāvātā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN)  <…> EUR 

(<summa vārdiem> euro  ____ centi), 

PVN <…>%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro____ centi) 

Līgumcena ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro __ centi). 

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

termiņa. 

5. 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. 

 
6. 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> 
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3. pielikums  

 

OBJEKTU SARAKSTS, KAS APLIECINA PRETENDENTA PIEREDZI LĪDZĪGU 

DARBU VEIKŠANĀ 

 

Nr. Objekta nosaukums un veikto 

darbu īss raksturojums, 

adrese 

Kopējā darbu 

vērtība (EUR 

bez PVN) 

Pasūtītāja nosaukums, 

adrese, 

kontaktpersona 

Darbu 

veikšanas 

gads 

Atsauksme 

      

      

      

      

 

Pretendents pieredzes sarakstā iekļauj objektus, kas nodrošina Noteikumu prasību izpildi un pievieno 

Noteikumos noteiktos dokumentus un atsauksmes. 

 

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas: 

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  
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4. pielikums  
 

FINANŠU PIEDĀVAJUMS 

„SIA „DOBELES ŪDENS” energoaudita veikšana”  

(Id.Nr.DŪ_ZI_2021/14) 
 

________________________                    _____________ 

Vieta                                Datums 

<Pretendents > apņemas veikt energoauditu uzņēmumā – SIA „DOBELES ŪDENS” 

Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (1. pielikums) 

noteikto par kopējo līgumcenu: 

Nr.p.

k Izmaksu pozīcija 
Cena   

EUR bez PVN 

1. Energoaudita veikšana   

Piedāvātā līgumcena (bez PVN)*  

  PVN 21%, EUR  

    PIEDĀVĀTĀ LĪGUMCENA, EUR ar PVN*  

* Līgumcenu norāda ar 2 (divām) zīmēm aiz komata. 

 

 Apliecinām: 

1.      Piedāvātājā līgumcenā (bez PVN) tiek iekļautas visas ar zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu 

saistītās izmaksas, visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie riski, 

kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma darbības laikā. 

2. Līgumcenā iekļauta energoaudita pārskata drukāta eksemplāra (3 eksemplāri) un elektroniskā 

datu nesēja iesniegšana Noliktavas ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā un visas pārējās 

nepieciešamās izmaksas, kas nodrošina Darbu izpildi atbilstoši Noteikumos dalībai 

zemsliekšņa iepirkuma noteiktajām prasībām. 

3. Līguma izpildes termiņš: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no zemsliekšņa iepirkuma 

rezultātu paziņošanas brīža. 

 

Parakstiesīgā persona vārds, uzvārds:  

Amata nosaukums:  

Paraksts:  

Datums:  

 

 

 


