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1. Vispārīgā informācija          

1.1.   Zemsliekšņa iepirkuma identifikācijas numurs Id.Nr. DŪ-ZI-2021/19. 

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: 

Elektroierīču avārijas remonts, tehniskā uzturēšana un apkalpošana SIA „DOBELES ŪDENS” 

objektos Dobeles novadā, 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.   Pakalpojuma sniegšanas termiņš – 3 (trīs) gadi no Līguma noslēgšanas 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 10. decembrim, plkst: 15:00, 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. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība vai personu apvienība), kas veiks būvdarbus, kuru sniegšanai nepieciešama 

reģistrācija Būvkomersantu reģistrā ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai 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. 

5.3.  Pretendenta  piedāvātam speciālistiem ir spēkā esošs profesionālās kvalifikācijas sertifikāts 

elektroietaišu jomā (jābūt spēkā esošam visā pakalpojuma sniegšanas periodā), kas izsniegti Latvijas 

Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku (LEEA) Specializētais sertifikācijas centrā (SpecSC) vai citas 

kompetentas institūcijas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

5.4.  Pretendentam jābūt spēkā esoša Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise (jābūt spēkā 

esošai visu pakalpojuma sniegšanas periodu). 

 

6.  Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālām spējām 

6.1.  Pretendents pēdējo 3 gadu laikā (2018., 2019., 2020., un 2021. gadā - līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai) ir vismaz viena līguma ietvaros veicis pakalpojumus: 
6.1.1. elektroietaišu apkalpošanā ūdenssaimniecība un kanalizācija infrastruktūras  

objektos (tai skaitā vismaz vienā notekūdeņu attīrīšanas iekārtā (NAI); 

6.1.2.   kanalizācijas sūkņu stacijā (KSS);  

6.1.3.   ūdens sagatavošanas  stacijā (ŪSI).   
6.2.  Pretendentam pēdējo 3 gadu laikā (2018., 2019., 2020., un 2021. gadā - līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai) ir pieredze darbā ar WEB SCADA Online sistēmu. 
6.3.  Pretendents ir saņēmis pozitīvas atsauksmes par pakalpojumu sniegšanu ar kurām, apliecina 

savas tehniskās un profesionālās spējas. 
        6.4.   Pretendents var nodrošināt vismaz 2 (divus) sertificētus speciālistus: 

6.4.1.elektroietaišu izbūve, izbūves darbu vadīšana (gaisvadu līnijas, kabeļlīnijas un ēku 

elektroinstalācija līdz 1 kV) un zibens aizsardzības izbūve, darbu vadīšana; 

6.4.2.elektroietaišu tehnisko parametru līdz 20 kV pārbaude un mērīšana (gaisvadu līnijas, 

kabeļlīnijas un transformatoru apakšstacijās līdz 20 kV).      

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

6.6.  Pretendents var nodrošināt Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām atbilstošu tehnisko 

aprīkojumu. 
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7.  Tehniskais piedāvājums 

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

nosacījumiem, un atbilstoši jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti, kuri ir norādīti Noteikumu 6. 

sadaļā. 

8.   Finanšu piedāvājums 

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

  8.2. Līgumcenā (bez pievienotās vērtības nodokļa) jāiekļauj visas ar tirgus izpētes 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. 

8.3.  Piedāvājumā cenu norāda EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa), aprēķinos jālieto cenas ar 2 

(divām) decimālzīmēm aiz komata.  

8.4.   Piedāvājumā norādītā līgumcena ir nemainīga visā līguma darbības laikā. 

 

9.    Iesniedzamie dokumenti  

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

sadaļā) 

9.1. Pieteikums dalībai zemsliekšņa iepirkumā  

         Pretendenta pieteikumu dalībai zemsliekšņa iepirkumā sagatavo atbilstoši veidnei Noteikumu 

pielikumā (3.pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai zemsliekšņa iepirkumā iesniedz kopā ar: 

   9.1.1. kvalifikācijas dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta 

atbilstību Noteikumiem dalībai zemsliekšņa iepirkumā un Pretendenta 

kvalifikācijas dokumentiem); 

   9.1.2. 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. 

9.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti     

   9.2.1.  Par Noteikumu 5.1. punkta prasībām, Pretendenta reģistrācijas fakts tik 

pārbaudīts, saņemot izziņas Elektronisko iepirkumu sistēmā 

(https://www.eis.gov.lv/);  

9.2.2. Par Noteikumu 5.2. punkta prasībām, Latvijas Republikas Būvkomersantu 

reģistrā reģistrētajiem Pretendentiem Pasūtītājs informāciju iegūst 

Būvkomersantu reģistra datu bāzē; 

9.2.3. 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.;  

9.2.4.   Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija; 

9.2.5.  Pretendenta piedāvāto speciālistu profesionālās kvalifikācijas sertifikāta 

kopijas un apliecības kopija par atbilstošās elektrodrošības grupas piešķiršanu; 

https://www.eis.gov.lv/
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9.2.6.  Apliecinājums, ka pretendenta tīklu apkalpojošam personālam ir tiesības piekļuvei 

A/S „Sadales tīkls” elektroietaisēm un A/S „Sadales tīkls” konkrētajā reģionā. 

Apliecinājums par darbinieku periodisko zināšanu pārbaudi par LEK025 „Drošības 

prasības, veicot darbus elektroietaisēs”; 

9.2.7.  Pretendenta sagatavots apliecinājums par rīcībā esošu kabeļu trases un bojājumu 

noteikšanas ierīci; 

9.2.8.  Atbildīgās institūcijas izsniegtas metroloģiskās kalibrēšanas sertifikātu kopijas - 

Mēraparātu (ommetrs, megaommetrs, zemējuma mērītājs); 

9.2.9. Pretendenta apstiprināts profesionālās pieredzes saraksts, kas sagatavots atbilstoši 

Noteikumu 6.1 un 6.2. punktiem pievienotajai veidnei (2.pielikums); 

9.2.10.   Iesniegt   vismaz 1 (vienas) pozitīvas atsauksmes kopiju. 

 

 10. Līgums 

 

10.1. Pretendentam, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pēc Pasūtītāja rakstiska 

uzaicinājuma saņemšanas brīža, jāierodas 3 (trīs) darba dienu laikā noslēgt līgumu. 

10.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā Pretendentam jāiesniedz zemsliekšņa 

iepirkumā iesniegtais oriģinālais piedāvājums. 

 

 

 

 SIA „DOBELES ŪDENS” 

 Juriste                                                              /paraksts/                                                            I. Lukša 
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1.pielikums 

„SIA „DOBELES ŪDENS” elektroierīču avārijas remonts,  

tehniskā uzturēšana un apkalpošana Dobeles novadā” 

(Id.Nr. DŪ-ZI-2021/19) 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1. Apkalpojamā teritorija – Dobeles novadā esošie SIA „DOBELES ŪDENS”  objekti. 

2. Darba apraksts: 

2.1. Iekārtu  un tīklu  profilaktiskā apskate, bojājumu diagnostika un novēršana, avārijas novēršana 

un remontdarbi, Tehniskās specifikācijas 6. punktā minētajos objektos tiek veikta pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma un Tehniskās specifikācijas 3. punktā minētajos reaģēšanas termiņos.  

2.2. Nepārtraukti un pienācīgā kvalitātē ar saviem  resursiem un materiāliem - tehniskiem 

līdzekļiem pastāvīgi sniegt pakalpojumus, veicot attiecīgus ierakstus par katru paveikto darbu 

Tehniskās apkopes žurnālā; 

Pakalpojumu sniegšanā nodarbināt tikai attiecīgus darbiniekus, kuri ir saņēmuši darba 

aizsardzības un ugunsdrošības instruktāžas, saskaņā ar Darba aizsardzības likuma un citu saistošo 

normatīvo aktu prasībām, kuri ir apgādāti ar nepieciešamajiem un normatīvo aktu prasībām 

atbilstošiem materiāliem, instrumentiem, aprīkojumu, mehānismiem un transporta līdzekļiem 

kvalitatīvai darba izpildei, kuri ir patstāvīgi uzņēmušies visu risku un iespējamo atbildību darba 

aizsardzības jomā; 

2.3. Sniegt Pasūtītājam rekomendācijas inženiersistēmu darbības efektivitātes uzlabošanai, vai 

savus slēdzienus par inženiersistēmu darbības traucējumiem, kā arī noteikt atsevišķu mezglu 

nomaiņas nepieciešamību, kā arī piedāvāt optimālus problēmas risinājuma variantus; 

2.4. Tehniskais aprīkojums: 

2.4.1. Kabeļu trases un bojājumu noteikšanas ierīce; 

2.4.2. Mēraparāti (ommetrs, megaommetrs, zemējuma mērītājs). 

3.  Ievērot šādus reaģēšanas termiņus uz Pasūtītāja objektu: 

3.1. Krimūnu pagasts „Pīlēni” un Bērzes pagasts „Krīgeri” - ne vēlāk kā 4 stundas pēc Izsaukuma 

saņemšanas no Pasūtītāja jebkurā diennakts laikā; 

3.2. citos SIA „DOBELES ŪDENS” objektos avārijas situācijā ne vēlāk kā 6 stundas pēc 

Izsaukuma saņemšanas no Pasūtītāja jebkurā diennakts laikā;     

3.3. vispārēja rakstura bojājuma gadījumā, kas nerada avārijas situācijas draudus - ne vēlāk kā 24 

stundas pēc izsaukuma saņemšanas no Pasūtītāja; 

3.4.  avārijas remontdarbi ir jānovērš 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc izsaukuma saņemšanas. 

Pēc Pasūtītāja lūguma sniegt Papildus pakalpojumus (montāžas darbi, mērījumi, iekārtu piegāde).  

4.  Pēc Pasūtītāja lūguma sniegt papildus pakalpojumus (montāžas darbi, mērījumi, iekārtu piegāde). 

5. Remontdarbi ir veicami pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Pasūtītāju, sastādot abpusēji saskaņotu  

remontdarbu tāmi. Apmaksa par remontdarbiem ir pēc pieņemšanas - nodošanas akta apstiprināšanas 

un Izpildītāja rēķina saņemšanas. 

6.  SIA „DOBELES ŪDENS” objektu saraksts -  

6.1.  SIA „DOBELES ŪDENS” ēka – Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads; 

6.2.  Apkalpojamo  objektu saraksts: 

 

Nr.p.k. Adrese Pēc izmantošanas funkcijas 

1 

Atdzelžošanas stacija,"Pīlēni', Krimūnu pagasts, 

Dobeles novads Ūdensapgādes objekts 
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2 

Atdzelžošanas stacija, "Dūmeņi", Zebrenes 

pagats, Dobeles novads Ūdensapgādes objekts 

3 

Ūdens tornis, "Avots", Bērze pagsts, Dobles 

novads Ūdensapgādes objekts 

4 

Ūdens tornis, Bikstu pagats, Ciemats, Dobeles 

novads Ūdensapgādes objekts 

5 

Ūdens torinis, Penkules pagagasts, Centrs, 

Dobeles novads Ūdensapgādes objekts 

6 

Artēziskā aka, Dārza 1, Apgulde, Naudītes 

pagasts, Dobeles novads Ūdensapgādes objekts 

7 

Ūdens tornis, Liepu iela 13, Šķibe Bērzes 

pagasts, Dobeles novads Ūdensapgādes objekts 

8 

(Artēziskā aka Nr.2) Ūdens iela 5, Gardene, 

Auru pagasts, Dobeles novads Ūdensapgādes objekts 

9 

Ūdens sūknis "Dimanti" Penkules pagasts, 

Dobeles novads Ūdensapgādes objekts 

10 

Ūdens sūknis "Līdumi" Annenieku pagasts, 

Dobeles novads Ūdensapgādes objekts 

11 

Ūdens sūknis "Rundeļi" Annenieku pagasts, 

Dobeles novads Ūdensapgādes objekts 

12 

Ūdens sūknis, Annenieki, Annenieku pagats, 

Dobeles novads Ūdensapgādes objekts 

13 

Ūdens sūknis, Auru ciems, Auru pagasts, 

Dobeles novads Ūdensapgādes objekts 

14 

Ūdens sūknis, Lauku 8a Krimūnu pagasts, 

Dobeles novads Ūdensapgādes objekts 

15 

Ūdens sūknis, Lejasstrazdi Dobeles pagasts, 

Dobeles novads Ūdensapgādes objekts 

16 

Ūdens sūknis, "Liepu", Bērzes pagasts, Dobeles 

novads Ūdensapgādes objekts 

17 

Ūdens sūknis "Līvi", Bikstu pagasts, Dobeles 

novads Ūdensapgādes objekts 

18 

Ūdens sūknis, Līvānu ciemats, Penkules 

pagasts, Dobeles novads Ūdensapgādes objekts 

19 

Ūdens sūknis, "Madaras", Auru pagasts, 

Dobeles novads Ūdensapgādes objekts 

20 

Ūdens sūknis, Parka iela 6, Šķibe, Bērzes 

pagasts, Dobeles novads  Ūdensapgādes objekts 

21 

Ūdens sūknis "Spriksteles" Auru pagasts, 

Dobeles novads Ūdensapgādes objekts 

22 

Ūdens sūknis "Torņi" Akācijas, Krimūnu 

pagasts, Dobeles novads Ūdensapgādes objekts 

23 

Ūdens sūknis "Upeslīči", Penkules pagasts, 

Dobeles novads Ūdensapgādes objekts 

24 

Ūdens sūknis, Ziedugravas 1, Naudītes pagasts, 

Dobeles novads Ūdensapgādes objekts 

25 

Ūdens sūknis, Ūdentiņi (Šalkas), Dobeles 

pagasts, Dobeles novads Ūdensapgādes objekts 

26 Ūdens sūknis Dīķa iela 4, Jaunbērze, Jaunbērzes Ūdensapgādes objekts 
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pagasts, Dobeles novads 

27 Ūdens sūknis, Kr.Barona iela, Dobela  Ūdensapgādes objekts 

28 

Ūdens sūknis, Ķirpēni, Auru pagasts, Dobeles 

novads Ūdensapgādes objekts 

29 

Kanalizācijas sūkņu stacija, Lejasstrazdi, 

Dobeles pagasts, Dobeles novads 

Kanalizācijas pārsūknēšanas 

objekts 

30 

Kanalizācijas sūkņu stacija, Mazdarziņi, 

Penkules pagasts, Dobeles novads 

Kanalizācijas pārsūknēšanas 

objekts 

31 

Kanalizācijas sūkņu stacija, "Āres", Penkules 

pagasts, Dobeles novads 

Kanalizācijas pārsūknēšanas 

objekts 

32 Kanalizācijas sūkņu stacija, Dainu iela, Dobele 

Kanalizācijas pārsūknēšanas 

objekts 

33 

Kanalizācijas sūkņu stacija, Dzelzceļu iela, 

Dobele 

Kanalizācijas pārsūknēšanas 

objekts 

34 Kanalizācijas sūknis, Dzirnavu 1C Dobele  

Kanalizācijas pārsūknēšanas 

objekts 

35 

Kanalizācijas sūknis, Graudu iela, Cerini, 

Krimūnu pagasts, Dobeles novads 

Kanalizācijas pārsūknēšanas 

objekts 

36 

Kanalizācijas sūknis, "Liepas", Zebrenes 

pagasts, Dobeles novads 

Kanalizācijas pārsūknēšanas 

objekts 

37 

Kanalizācijas sūknis, Līvanu mājas, Auru 

pagasts, Dobeles novads 

Kanalizācijas pārsūknēšanas 

objekts 

38 Kanalizācijas sūknis Meža prospekts 4, Dobele 

Kanalizācijas pārsūknēšanas 

objekts 

39 

Kanalizācijas sūknis, Meža prospekts 47, 

Dobele 

Kanalizācijas pārsūknēšanas 

objekts 

40 Kanalizācijas sūknis, Miera iela, Dobele 

Kanalizācijas pārsūknēšanas 

objekts 

41 

Kanalizācijas sūknis, Parka iela 1, Krimūnas, 

Krimūnu pagasts, Dobeles novads 

Kanalizācijas pārsūknēšanas 

objekts 

42 Kanalizācijas sūkņu stacija, Priežu iela, Dobele 

Kanalizācijas pārsūknēšanas 

objekts 

43 Kanalizācijas sūknis, Skolas 12, Dobele 

Kanalizācijas pārsūknēšanas 

objekts 

44 

Kanalizācijas sūknis, Upes iela 12, Kaķenieki, 

Annenieku pagasts, Dobeles novads 

Kanalizācijas pārsūknēšanas 

objekts 

45 

Kanalizācijas sūkņu stacija, Zemgales iela, 

Dobele 

Kanalizācijas pārsūknēšanas 

objekts 

46 

Kanalizācijas sūknis, "Ziediņi", Zebrenes 

pagasts, Dobeles novads 

Kanalizācijas pārsūknēšanas 

objekts 

47 

Parsūknēšanas stacija, "Avots", Bērzaine, 

Bērzes pagasts, Dobeles novads 

Kanalizācijas pārsūknēšanas 

objekts 

48 

Pārsūknēšanas stacija, "Stērbeles", Bērzes 

pagasts, Dobeles novads 

Kanalizācijas pārsūknēšanas 

objekts 

49 

Kanalizācijas sūkņu stacija, Skolas iela, 

Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads 

Kanalizācijas pārsūknēšanas 

objekts 

50 

Kanalizācijas sūkņu stacija, Šķibe, Bērzes 

pagasts, Dobeles novads 

Kanalizācijas pārsūknēšanas 

objekts 

51 Attīrīšanas stacija, Aizstrautnieki, Ciems, Notekūdeņu attīrīšanas objekts 
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Dobeles pagasts, Dobeles novads 

52 

Attīrīšanas stacija, "Burbuļi", Jaunbērzes 

pagasts, Dobeles novads Notekūdeņu attīrīšanas objekts 

53 

Attīrīšanas stacija, "Burbuļi" Krimūnu pagsts, 

Ciemats, Dobeles novads Notekūdeņu attīrīšanas objekts 

54 

Attīrīšanas stacija, Penkules pagasts, Ciemats, 

Dobeles nvads Notekūdeņu attīrīšanas objekts 

55 

Attīrīšanas stacija, Kaķenieki, Ciemats, 

Annenieku pagasts, Dobeles novads Notekūdeņu attīrīšanas objekts 

56 

Attīrīšanas stacija, Gardene, Auru pagasts, 

Dobeles novads Notekūdeņu attīrīšanas objekts 

57 

Attīrīšanas stacija, "Gravas", Naudītes pagasts, 

Dobeles novads  Notekūdeņu attīrīšanas objekts 

58 

Attīrīšanas stacija, "Krīgeri", Bērzes pagasts, 

Dobeles novads Notekūdeņu attīrīšanas objekts 

59 

Attīrīšanas stacija, "Lāses", Bikstu pagasts, 

Ciemats, Dobeles novads Notekūdeņu attīrīšanas objekts 

60 

Attīrīšanas stacija, "Tīriba", Bērzes pagasts, 

Dobeles novads Notekūdeņu attīrīšanas objekts 

61 

Attīrīšanas stacija, "Urgas", Krimūnu pagasts, 

Dobeles novads Notekūdeņu attīrīšanas objekts 

62 

Bioloģiskā attīrīšanas stacija, "Zemgalieši", 

Auru pagasts, Dobeles novads Notekūdeņu attīrīšanas objekts 

63 

Attīrīšanas stacija, Zebrenes pagasts, Ciemats, 

Dobeles novads Notekūdeņu attīrīšanas objekts 

64 

Attīrīšanas stacija, "Ķirpēni", Auru pagasts, 

Dobeles novads Notekūdeņu attīrīšanas objekts 

65 

Kanalizācijas sūkņu stacija,  Vītolu iela, Dobele 

(Q=1.6 l/s) ar elektrotīklu pieslēgumu KSS 

Kanalizācijas pārsūknēšanas 

objekts 

66 

Kanalizācijas sūkņu stacija,  Gaismas ielā, 

Dobelē (Q=3.1 l/s) ar elektrotīklu pieslēgumu 

KSS 

Kanalizācijas pārsūknēšanas 

objekts 

67 

Kanalizācijas sūkņu stacija, Jāņa Čakses iela 4, 

Dobele 

Kanalizācijas pārsūknēšanas 

objekts 

68 

Kanalizācijas sūkņu stacija, Spodrības iela N/A, 

Dobele 

Kanalizācijas pārsūknēšanas 

objekts 
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2.pielikums 

„SIA „DOBELES ŪDENS” elektroierīču avārijas remonts,  

tehniskā uzturēšana un apkalpošana Dobeles novadā” 

(Id.Nr. DŪ-ZI-2021/19) 
 

 

PRETENDENTA PROFESIONĀLĀS PIEREDZES APRAKSTS 

(2018., 2019., 2020. un 2021. gadā - līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) 

 

Pakalpojuma 

pasūtītājs 

(adrese, 

kontakttālrunis) 

Pakalpojuma līguma 

noslēgšanas datums 

 (no - līdz) 

Pakalpojuma 

raksturojums* 

 

Pakalpojuma 

izpildes vieta 

    

    

    

 

  * atbilstoši Noteikumu 6.1. un 6.2. punkta prasībām 
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          3.pielikums         

„SIA „DOBELES ŪDENS” elektroierīču avārijas remonts,  

tehniskā uzturēšana un apkalpošana Dobeles novadā” 

(Id.Nr. DŪ-ZI-2021/19) 

 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI ZEMSLIEKŠŅA IEPRIKUMĀ  

 

 

<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. nodrošināt  elektroierīču avārijas remontu, tehnisko uzturēšanu un apkalpošanu SIA 

„DOBELES ŪDENS” objektos, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteikto.  

      b.  nodrošināt elektroierīču avārijas remonta, tehniskās uzturēšanas un apkalpošanas pakalpojuma 

cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir  <…> EUR (<summa vārdiem> 

euro 00 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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4.pielikums         

„SIA „DOBELES ŪDENS” elektroierīču avārijas remonts,  

tehniskā uzturēšana un apkalpošana Dobeles novadā” 

(Id.Nr. DŪ-ZI-2021/19 

 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

_____________________                                                                          _____________ 

         Vieta                                                                                                   Datums 

 

 

Pretendents 

 

 

Adrese 

 

 

Komersanta reģistrācijas Nr. 

 

 

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 

 

 

E-pasta adrese  

(jānorāda precīza un pareiza, uz 

kuru iespējams nosūtīt informāciju, 

tai skaitā, paziņojumu par iepirkuma 

rezultātiem 

 

 

Pretendenta kontaktpersona 

(vārds, uzvārds, amats, telefons,  

e-pasta adrese) 

 

 

Citi uzņēmēji 

(uz kuru iespējām konkrētā līguma 

izpildei balstās Pretendents 

 

 

 

                 1.      Ar šo apliecinām savu dalību augstāk norādītajā zemsliekšņa iepirkumā.  

   2.   Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar zemsliekšņa iepirkuma noteikumu „SIA „DOBELES 

ŪDENS” elektroierīču avārijas remonts, tehniskā uzturēšana un apkalpošana Dobeles novadā”” 

(Id.Nr.DŪ_ZI_2021/19) Noteikumu prasībām un piekrītam visiem tajā minētajiem 

nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. Ar šo 

apliecinām, ka mūsu rīcībā būs visi nepieciešamie resursi līguma izpildei. 

                 3.      Līguma izpildes termiņš - 3 (trīs) gadi no Līguma parakstīšanas brīža. 
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Iepirkuma priekšmets Ikmēneša 

maksa,  

EUR bez PVN 

Ikmēneša 

maksa, EUR 

ar PVN 

Piedāvātā 

maksa 36 

mēnešiem 

EUR bez PVN 

Elektroierīču avārijas remonta, tehniskās 

uzturēšanas un apkalpošanas sniegšana Dobeles 

novadā 

   

Kopējā līgumcena bez PVN: 

 

 

PVN 21%, EUR: 

 

 

PIEDĀVĀTĀ LĪGUMCENA, EUR ar PVN 

 

 

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

 
 

 
Paraksts *: ___________________________________ 
                              Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis  
Vārds, uzvārds: _________________________________ 
Amats: ________________________________________ 

 
* Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta 

piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara). 
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5.pielikums 
„SIA „DOBELES ŪDENS” elektroierīču avārijas remonts,  

tehniskā uzturēšana un apkalpošana Dobeles novadā” 

(Id.Nr. DŪ-ZI-2021/19) 

 

LĪGUMS Nr. ________ 

 

 Dobelē                                                                                     2021. gada __. _________ 

 

SIA „DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas Nr.45103000470, juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, 

Dobele, Dobeles novads, LV-3701, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tās valdes locekļa Daiņa Miezīša 

personā, kurš darbojas saskaņā ar Statūtiem, no vienas puses, 

 

______ „________”, reģistrācijas Nr._________ , juridiskā adrese:___________ , turpmāk tekstā – 

Izpildītājs, tās valdes ________________ personā, kurš darbojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, 

turpmāk tekstā saukti kopā un atsevišķi Puses, Puse,  

 

pamatojies uz 2021. gada 26. novembrī veiktā zemsliekšņa iepirkuma „SIA „DOBELES ŪDENS” 

elektroierīču avārijas remonts, tehniskā uzturēšana un apkalpošana Dobeles novadā”, (Id.Nr. DŪ-ZI-

2021/19) rezultātiem, savstarpēji vienojoties noslēdz  līgumu, turpmāk tekstā saukts – Līgums, par 

sekojošo: 

 

     1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1.  Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs ar saviem resursiem, Līgumā noteiktajos termiņos un pienācīgā 

kvalitātē, ievērojot saistošo normatīvo aktu prasības, un šo Līgumu apņemas veikt SIA 

„DOBELES ŪDENS” elektroierīču avārijas remontu, tehnisko uzturēšanu un apkalpošanu 

Dobeles novadā esošajos objektos, kuri ir norādīti Līguma 1. pielikumā, turpmāk tekstā – 

Pakalpojums. 

1.2.   Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar visiem SIA „DOBELES ŪDENS” esošajiem  

objektiem, ir saprotamas objektu atrašanās vietas un nevēlās pret tiem izvirzīt jebkāda veida 

pretenzijas.  

1.3.   Līguma darbība sākas ar 2022. gada 1. janvāri un Līguma darbība beidzas ar 2024. gada 31. 

decembri. 

2. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1    Apkalpošanas maksu Pasūtītājs maksā 1 (vienu) reizi mēnesī ______ EUR (______ euro ____ 

centi), papildus PVN 21 %  _____ EUR (_______ euro _____  centi), kopā ______ EUR 

(______ euro _____ centi), saskaņā ar  iesniegtajiem ikmēneša rēķiniem.  

2.2.   Maksa par Izpildītāja veiktajiem darbiem tiek veikta šādā kārtībā: 

2.2.1. Ik mēneša rēķini tiek nosūtīti uz Pasūtītāja norādīto e-pasta adrese: 

dobelesudens@dobele.lv vai pa pastu: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles 

novads, LV-3701.        

 

                     3. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS  UN  PIENĀKUMI 

3.1.  Izpildītājs darbus veic atbilstoši saistošo spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un šim 

Līgumam, izmantojot  materiālus, konstrukcijas, izstrādājumus, kas atbilst  Latvijas Republikas 

standartiem, tehnisko noteikumu  prasībām  un atbilstības sertifikātiem. 

mailto:dobelesudens@dobele.lv
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3.2.   Izpildītājs  ir atbildīgs par darba drošības, ugunsdrošības un Vides aizsardzības likuma prasību 

ievērošanu veicot Pakalpojumu un izpildot darbus, kā arī citu saistošo tiesību aktu ievērošanu, 

kuros ir noteikta Līguma noteikumos darbu veikšanas  kārtība.   

3.3.   Izpildītājs  garantē  izpildīto  darbu  kvalitāti, objekta  atbilstību  noteiktajiem  raksturojumiem  

un  tā  drošu  ekspluatāciju. 

3.4.   Izpildītājs nodrošina ierašanos objektā: 

3.4.1.    „Pīlēni”, Krimūnu pagasts un „Krīgeri” , Bērzes pagasts, Dobeles novads - ne 

vēlāk kā 4 (četru) stundu laikā pēc Izsaukuma saņemšanas no Pasūtītāja jebkurā 

diennakts laikā; 

3.4.2.     citos SIA „DOBELES ŪDENS” objektos avārijas situācijā ne vēlāk kā 6 (sešu) 

stundu laikā pēc Izsaukuma saņemšanas no Pasūtītāja jebkurā diennakts laikā; 

3.4.3.     vispārēja rakstura bojājuma gadījumā, kas nerada avārijas situācijas draudus - ne 

vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc izsaukuma saņemšanas no 

Pasūtītāja; 

3.4.4.     avārijas remontdarbi ir jānovērš 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc izsaukuma 

saņemšanas. 

3.5.   Pretendentam ir spēkā esoša visu Līguma darbības laiku Civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas polise. 

3.6.    Izpildītājs nodrošina bojājumu izsaukumu pieņemšanu 24 (divdesmit četru) st/dnn.    

3.7.   Ja Izpildītāja veikto darbu  pieņemšanas  procesā  tiek  konstatēti  defekti,  tad  objekta  vai  

darba  pieņemšana  pārtraucama, un  par  to  sastādāms  abpusējs  akts.  Aktā  norādītajā  

termiņā   Izpildītājam  par  saviem  līdzekļiem  jānovērš  defekti. 

3.8.   Ja  Izpildītājs  izvairās  no  defektu  novēršanas, Pasūtītājam  ir  tiesības  pašam  par saviem 

līdzekļiem defektus  novērst,  piedzenot  no Izpildītāja  visus  ar  to  saistītus  izdevumus. 

 

4. PASŪTĪTĀJA  TIESĪBAS  UN  PIENĀKUMI 

4.1.   Darbu  veikšanas  laikā  Pasūtītājam ir  tiesības  izdarīt  izmaiņas  darba  apjomos, iepriekš  to  

rakstiski  saskaņojot  ar Izpildītāju. 

4.2.   Pasūtītājs  dod  atļauju Izpildītājam  pieslēgties  Pasūtītāja  piederošiem  elektrotīkliem,  par  

kuru  izmantošanu  Izpildītājam ir  jāmaksā. 

4.3.   Pasūtītājam  ir  tiesības  nepieņemt  un  neapmaksāt  izpildītos  darbus, ja Pasūtītāju 

neapmierina izpildīto darbu kvalitāte – darbu izpilde ir  nekvalitatīva, neatbilst  tehniskajai  

dokumentācijai  vai   darba  apjomam. 

4.4.   Pasūtītājs var uzdot citus darbus, kas saistās ar SIA „DOBELES ŪDENS” elektroierīču 

tehnisko uzturēšanu, apkalpošanu, remontu, būvniecību, rekonstrukciju un renovācijas 

darbiem. 

 

    5. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS IZBEIGŠANA 

5.1.  Līgumu var papildināt, grozīt, vai izbeigt, tikai un vienīgi  Pusēm savstarpēji vienojoties. 

Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma 

neatņemamām sastāvdaļām. 

5.2.  Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Pakalpojuma vai darbu 

izpildi, Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā 

iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir 

jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Izpildītāja saistību izpildes termiņš. Šādā 

gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar Līguma grozījumiem. 

5.3.  Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties vai normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā.        
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5.4.  Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, gadījumā, ja Pasūtītājam 

palielinās apkalpojamo objektu skaits Dobeles novadā, un kas ir būtiskas līguma izmaiņas, kam 

nepieciešams veikt jaunu iepirkumu.                    

5.5.  Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam 7 

(septiņas)  kalendāra dienas iepriekš, ja: 

5.5.1.      Izpildītājs atkārtoti neievēro likumīgus Pasūtītāja rakstiskus norādījumus vai arī 

atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja 

Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas; 

5.5.2.    Pakalpojums vai darbi tiek veikti neatbilstoši Līguma dokumentu prasībām, 

kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām vai netiek uzsākta defektu novēršana; 

                   5.5.3.    ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu;  

5.6.   Izpildītājs  nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu 7 (septiņas) kalendāra dienas iepriekš, ir 

tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic 

maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) darba dienas. 

5.7.   Līguma izbeigšana saistību neizpildes dēļ neierobežo Pušu tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai 

līgumsodu.  

5.8.  Izbeidzot Līgumu 5.3.-5.6.punktos noteiktajos gadījumos, Puses sastāda atsevišķu aktu par 

faktiski kvalitatīvi izpildītā Pakalpojuma vai darbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses 

ņem vērā veiktā Pakalpojuma vai izpildītā darba kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par 

kvalitatīvi veikto Pakalpojumu vai izpildīto darbu, atbilstoši sastādītajam aktam. Ja faktiski 

kvalitatīvi veiktā Pakalpojuma vai izpildītā darba vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs 

jau ir samaksājis Izpildītājam, Izpildītājam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot 

samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību. Puses 

savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 20 (divdesmit) dienu laikā pēc šajā 

punktā minētā akta parakstīšanas. 

 

6.  PUŠU    ATBILDĪBA 

6.1.   Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem. 

6.2.   Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Civillikumu un 

citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz Pakalpojuma 

un darba izpildi. 

6.3.   Par  laikā neievērotu Pakalpojuma veikšanu, kā arī darba izpildi Izpildītājs  maksā Pasūtītājam  

kavējuma  naudu  1% (viens procents) apmērā  no ikmēneša piestādītās naudas summas 

(ikmēneša rēķina) par  katru  kavējuma  dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no 

Līgumcenas. 

6.4.   Par samaksas  termiņa neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam  kavējuma  naudu  1% (viens 

procents) no laikā  nesamaksātās  summas  par  katru  kavējuma  dienu, bet ne vairāk kā 10% 

(desmit procenti) no piestādītās ikmēneša rēķina summas. 

6.5.  Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, par kuriem Pasūtītājs rakstiski 

ir informējis Izpildītāju, Izpildītājs par katru šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam līgumsodu 

EUR 100,00 (viens simts euro 00 centi) apmērā.  

6.6.   Kavējuma  naudas samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. 

6.7.  Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas 

un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja 

rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, 

epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi. 
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7. CITI NOTEIKUMI 

7.1.  Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai 

izpildei. 

7.2.  Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu 

ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā 

tiesā. 

7.3.   Šajā Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir 

izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt šā 

Līguma noteikumu tulkošanu. 

7.4.    Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvji šī Līguma izpildes laikā nozīmē Pasūtītāja pārstāvjus: 

7.4.1.  par ūdensapgādes objektiem meistars Valērijs Mihailovs, mob.t. 28354443, e-

pasts: valerijs.mihailovs@dobele.lv  

7.4.2. par notekūdeņu attīrīšanas objektiem meistars Valdis Semjonovs, mob.t. 

26538661, e-pasts: valdis.semjonovs@dobele.lv 

7.4.3. par Pakalpojuma tāmju saskaņošanu, pieņemšanas – nodošanas akta 

akceptēšanu, un parakstīšanu atbilstoši šī Līguma prasībām, defekta akta 

sastādīšanu un parakstīšanu valdes loceklis Dainis Miezītis, mob.tel.29488019, 

e-pasts: udensvads@dobele.lv  

7.5.   Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi šī Līguma izpildes laikā nozīmē________ , mob.t.______ , e-

pasts:________. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis ir atbildīgs par Līguma izpildes uzraudzīšanu, 

tai skaitā, par pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu 

atbilstoši šī Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un 

nodošanu apmaksai, defekta akta sastādīšanu un parakstīšanu.  

7.6.    Katras Puses pārstāvis apliecina, ka tam ir visas tiesības Puses vārdā noslēgt Līgumu. 

7.7.  Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Līguma noteikumiem un atzīst tos par saprotamiem, 

saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās zināšanas, 

pieredze, darbaspēks un materiāltehniskais nodrošinājums darba izpildei un Pakalpojuma 

veikšanai.               

7.8.   Tālrunis bojājumu pieteikšanai__________, mob.t._________. 

7.9.   Līgums ir sagatavots kopā uz _______ (______) lapām.. Līgums ir sastādīts 2 (divos) 

identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet 

otrs pie Izpildītāja. 

7.10. Līgumam ir pievienoti sekojoši pielikumi: 

              1.pielikums -       Izpildītāja iesniegtais piedāvājums zemsliekšņa iepirkumā; 

              2.pielikums -       Tehniskā specifikācija.  

 

 

8 . PUŠU ADRESE, REKVIZĪTI, PARAKSTI UN ZĪMOGS  
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