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1. Vispārīgā informācija 

1.1.   Zemsliekšņa iepirkuma identifikācijas numurs Id.Nr. DŪ-ZI-2022/6. 

1.2.   Pasūtītājs: 

SIA „DOBELES ŪDENS”  

Reģistrācijas numurs: 451003000470  

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

         A/S „SEB banka” 

         Kods UNLALV2X 

         LV 75 UNLA 0006000508404 

Jautājumos par zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu un noteikumiem –   

Kontaktpersona par zemsliekšņa iepirkuma dokumentāciju:  

Juriste Ieva Lukša 

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

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju un  tehniskajos jautājumos: 

         Inženiertehnisko būvju brigadieris Aigars Bleiva  

         Tel.nr. 27108571, e-pasts: aigars.bleiva@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: 

  Iepirkuma priekšmets ir kvalitatīva un savlaicīga, jaunu, nelietotu, ražotāja oriģinālajā 

iepakojumā un lietotāja veselībai drošu gaisa kondicionieru (turpmāk – Prece) iegāde, 

piegāde,uzstādīšana, garantijas un ārpusgarantijas apkalpošanas nodrošināšana, saskaņā ar 

Tehnisko specifikāciju (1 pielikums).      

  Objekta adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads.     

2.2.  Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets nav dalīts daļās. 

2.3. CPV kods: 42512000-8 (Gaisa kondicionēšanas ierīces). 

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

iepirkuma priekšmeta apjomu. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus. 

2.5. Līguma izpildes termiņš – 6 (sešas) nedēļas no Līguma noslēgšanas brīža. 

2.6. Paredzamā līgumcena – EUR 9 000,00 (deviņi tūkstoši euro 00 centi), bez pievienotās 

vērtības nodokļa.  

2.7. Pretendentam Līguma izpildei ir iespēja saņemt avansu, ne vairāk 50 % (piecdesmit 

procentu) apmērā no Līgumcenas. Avansa nepieciešamības gadījumā, Pretendentam 

jānodrošina avansa priekšapmaksa (Līguma saistību izpildes garantija 50 % apmērā no 

Līgumcenas). 

2.8. Informācijas apmaiņas kārtība un saziņa:          

2.8.1.    Informācija par zemsliekšņa iepirkumu tiek publicēta Iepirkumu uzraudzības 

biroja Publikācijas vadības sistēmā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja 

iepirkumu vadlīniju paziņojumā par iepirkumu; 
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2.8.2.   Zemsliekšņa iepirkuma Noteikumi, Noteikumu grozījumi un cita saistošā 

informācija par zemsliekšņa iepirkuma norisi tiek publicēta Pasūtītāja 

tīmekļvietnē www.dobelesudens.lv.            

3. Piedāvājums 

3.1.   Piedāvājuma iesniegšanas veids, laiks un kārtība: 

3.1.1.     Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu zemsliekšņa iepirkumā. 

              Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 

3.1.2.    Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2022. gada 17. augustam, plkst: 14:00, 

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

piedāvājumus  iesniedzot personīgi, elektroniski, atbilstoši normatīvo aktu 

noteiktajām prasībām, ar drošu elektronisku parakstu, 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.    Ja piedāvājums tiek iesniegts personīgi vai nosūtīts pa pastu, Piedāvājumu 

iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda: 

a)   Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,         

b)   Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru, 

c)   Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,  

d)   Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona numuru, 

e) Atzīmi Piedāvājumus dalībai zemsliekšņa iepirkumā „Kondicionieru iegāde, 

piegāde un uzstādīšana” (Id.Nr.DŪ-ZI-2022/6).    

3.1.5.      Ja piedāvājums tiek iesniegts elektroniski, kas parakstīts elektroniski ar drošu 

elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, Piedāvājuma titullapā norāda: 

a)   Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,      

b)   Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru, 

c)   Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,  

d)   Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona numuru, 

e) Atzīmi Piedāvājumus dalībai zemsliekšņa iepirkumā „Kondicionieru iegāde, 

piegāde un uzstādīšana” (Id.Nr.DŪ-ZI-2022/6). 

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

satura rādītāju. Piedāvājumu parakstījis Pretendenta pārstāvis vai tā pilnvarotā 

persona, pievienojot pilnvaru.    

 

4.  Nosacījumi dalībai zemsliekšņa iepirkumā     

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

ka tā kvalifikācija atbilst zemsliekšņa iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, tiek 

attiecināti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta pirmās daļas 2. un 

3. punkta izslēgšanas nosacījumi, ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likuma 48. panta termiņus un pārbaudīšanas kārtību. 

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

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

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

un kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, 

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

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

kvalifikācija atbilst zemsliekšņa iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. 
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4.3. Ja veicot pārbaudi tiek secināts, ka nodokļu parādi Pretendentam vai Pretendenta norādītajam 

apakšuzņēmējam, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējā 

līguma vērtības, pārsniedz 150 euro, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta septītās daļas un astotās daļas 1. un 3. punkta 

regulējumu. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 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. 

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

ka tā kvalifikācija atbilst zemsliekšņa iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, tiek 

attiecināti Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo Sankciju likuma 11.1 panta pirmajā 

un otrajā daļā noteiktie ierobežojumi. Pretendentu izslēdz no dalības zemsliekšņa iepirkumā, 

ja uz Pretendentu attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 

11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktie ierobežojumi. Pretendentu  

http://sankcijas.kd.gov.lv/ pārbauda, 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.     

 

 

5.  Pretendenta kvalifikācijas prasības 

5.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai 

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. Pretendentam jāgarantē, ka iesniegs Pasūtītājam visas apdrošināšanas atbilstoši normatīvos 

aktos noteiktajiem nosacījumiem (2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 

502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbilstības obligāto 

apdrošināšanu”) un Apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu darbu un garantijas laiku, 

Līguma summas apmērā.    

 

 

6.  Prasības attiecībā uz pretendenta un tā speciālistu tehniskajām un profesionālām spējām 

6.1. Pretendentam iepriekšējo 2 gadu (2020., 2021., un 2022. gadā - līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai) laikā ir pieredze gaisa kondicionēšanas ierīču piegādē, uzstādīšanā, 

garantijas un ārpusgarantijas remontu nodrošināšanā. Pieredze jānorāda 2 (divos) objektos. 

6.2.   Pretendents ir saņēmis par katru norādīto objektu, kurā ir veicis Darbus, pozitīvu Pasūtītāja 

atsauksmi, un ar kuru Pretendents apliecina savas tehniskās un profesionālās spējas 

atbilstoši Noteikumu 6.1.punkta prasībām. 

http://sankcijas.kd.gov.lv/


 
 

6.3.  Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās atbilstošs un kvalificēts skaits 

sertificētu speciālistu, kuriem ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts atbilstošās  darbības jomā 

-  siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu jomā. 

6.4.   Profesionālās  kvalifikācijas sertifikātiem jābūt spēkā esošiem visā Darbu veikšanas periodā. 

 

7. Iesniedzamie dokumenti 

              7.1. Pieteikums dalībai zemsliekšņa iepirkumā 

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

norādīti šajā sadaļā). 

Pretendenta pieteikumu dalībai zemsliekšņa iepirkumā sagatavo atbilstoši veidnei 

Noteikumu pielikumā (A1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai zemsliekšņa 

iepirkumā iesniedz kopā ar: 

  7.1.1.Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību 

Nosacījumiem dalībai zemsliekšņa iepirkumā un Pretendenta kvalifikācijas 

dokumentiem), 

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

arī kopijas, tulkojumus un Piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecinājušās personas 

tiesības pārstāvēt Pretendentu zemsliekšņa iepirkuma ietvaros. Ja dokumentus, kas 

attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības 

dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā 

personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, 

jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt 

attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku zemsliekšņa 

iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina 

pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgas amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo 

juridisko personu. 

 

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

          7.2.1. Par Noteikumu 5.1. punktā minēto prasību izpildi Pasūtītājs pārliecinās iegūstot 

informāciju izmantojot VARAM  Elektroniskās Informācijas sistēmas - (turpmāk - 

EIS) datu bāzi, kurā pieejama informācija no Sodu reģistra. 

          7.2.2.  Par Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētajiem Pretendentiem un to 

speciālistiem Pasūtītājs informāciju iegūst Būvkomersantu reģistra datu bāzē. 

          7.2.3. Par Noteikumu 4.4. punktā minēto prasību izpildi Pasūtītājs pārliecinās iegūstot 

informāciju izmantojot www.lursoft.lv datu bāzi (AML izziņas), kur pieejama 

informācija, Valstu riski - no Finanšu darbību darba grupas (FATF) saraksta,  Eiropas 

Savienības (ES) augsta riska trešo valstu saraksta, Ministru kabineta noteikumos Nr. 819 

“Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm  un  teritorijām” un Pārbaudes 

sankciju sarakstos – Latvijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes, Apvienoto 

Nāciju Organizācijas un ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju 

sarakstos.              

  

7.3. Garantija 

7.3.1.Pretendentam 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no Līguma parakstīšanas jāiesniedz 

kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma saistību izpildes  

garantiju, kas nav mazāka par avansa maksājumu (50 % apmērs no Līgumcenas), kā 

garantijas saņēmēju norādot Pasūtītāju, nodrošinot, lai Līguma saistību izpildes 

garantija būtu spēkā Darbu veikšanas laikā, kā arī vēl 14 (četrpadsmit) kalendāro 

dienu laikā pēc visu Darbu pabeigšanas un nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas. 

http://www.lursoft.lv/


 
 

7.3.2.Līguma saistību izpildes garantijā ir jāiekļauj šādi nosacījumi, atbilstoši Noteikumu 4. 

pielikumam: 

a)    garantijas devējs uzņemas saistības attiecībā pret SIA “DOBELES ŪDENS” 

par Izpildītāja nesavlaicīgu vai nepienācīgu jebkuru Līgumā noteikto saistību 

neizpildi; 

b)   saņemot SIA “DOBELES ŪDENS” pirmo rakstisko pieprasījumu, kurā minēts, 

ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības vai ir iestājies kāds no Līgumā 

minētajiem gadījumiem, tiks izmaksāta Līguma saistību izpildes garantija 30% 

(trīsdesmit procentu) apmērā no Līgumcenas (bez PVN); 

c)   Garantijas devēja maksājums tiks veikts 5 (piecu) darba dienu laikā uz 

Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas. 

Izpildītāja vai finanšu institūcijas izvirzītās pretenzijas nevar būt par iemeslu 

maksājuma aizkavēšanai, 

d)    Garantijas devējs neaizkavēs maksājumu, un nekādā gadījumā neatkāpsies 

no pienākuma veikt maksājumu. Par maksājuma izpildi rakstiski tiks informēts 

Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma 

saņemšanas. 

 

 

7.4. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas apliecina Pretendenta tehniskās un 

profesionālās spējas.      

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

piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) 

pēdējos 2 gados (2020., 2021., un 2022. gadā – līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) 

veikto darbu saraksts atbilstoši „Veikto darbu saraksta veidnei” (A4 pielikums), kurā ir  

jānorāda informācija atbilstoši  Noteikumu  6.1. punkta prasībām  attiecībā  uz  

zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu, un  attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un 

profesionālajām spējām.  

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

Pretendents  iesniedz: 

a)     2 (divas) pozitīvas Pasūtītāja atsauksmes par Objektiem, kuros ir veikti  Darbi, kas 

atbilst Noteikumu prasībām attiecībā uz zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu un 

attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.                                  

Veikto darbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem darbiem,  

kas apliecina Noteikumu 6.1.apakšpunktā prasīto pieredzi.    

7.4.3.  Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo Darbu 

vērtība ir 10 % (procenti) no kopējās Līguma vērtības vai lielāka un katram šādam 

apakšuzņēmējam izpildei nododamo Darbu līguma daļu. 

7.4.4.   Ja Pretendents Darbu veikšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu 

personu iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta 

kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver:             

a. visu apakšuzņēmējiem nododamo Darbu daļu aprakstu atbilstoši Apakšuzņēmējiem 

nododamo Darbu daļu saraksta veidnei (A2 pielikums);       

b. apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums 

atbilstoši Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās 

apliecinājuma veidnei (A3 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem 

nododamo Darbu daļu sarakstā norādītās Darbu daļas un/vai nodot Pretendenta rīcībā 

Darbu sniegšanai nepieciešamos resursus vai Pretendenta un personas, uz kuras 

iespējām Pretendents balstās līgums par sadarbību līguma izpildei, kas pierāda, ka 



 
 

Pretendenta rīcībā būs Līguma izpildei nepieciešamie resursi, gadījumā, ja ar 

Pretendentu tiks noslēgts Līgums; 

c. dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, atbilstību Noteikumiem dalībai zemsliekšņa iepirkumā; 

d. apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, komercreģistra 

vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas 

apliecības kopija, kā arī dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja un 

personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus 

parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt 

apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās,  zemsliekšņa 

iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina 

pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo 

juridisko personu.          

7.4.5.  Līguma izpildes laikā nomainītajiem apakšuzņēmējiem pilnībā ir jāatbilst Noteikumos 

attiecībā  uz apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām. 

 

8.  Tehniskais piedāvājums 

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

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

Noteikumu 7. sadaļā. 

9.   Finanšu piedāvājums 

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

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

priekšmetu saistītās izmaksas, kā arī visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un 

nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu 

svārstībām plānotajā līguma darbības laikā. 

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

2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.   

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

 

10.  Līgums 

Pretendentam, kuram ir piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, pēc Pasūtītāja uzaicinājuma 

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

 

 

 

 SIA „DOBELES ŪDENS” 

 Juriste                                                /paraksts/                                                                      I. Lukša 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Zemsliekšņa iepirkums  

“Kondicionieru iegāde, piegāde un uzstādīšana” 

1. pielikums 

 

Tehniskā specifikācija 

“Kondicionieru iegāde, piegāde un uzstādīšana” 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Nepieciešams iegādāties, piegādāt un uzstādīt jaunus gaisa kondicionierus biroja ēkas 

Noliktavas ielā 5, Dobelē šādās telpās:  

1.1.1. Dispečeres kabinets, 1. stāvs; 

1.1.2. Klientu daļas kabinets, 1. stāvs; 

1.1.3. Grāmatvedes kabinets, 2. stāvs; 

1.1.4. Juristes kabinets, 2. stāvs. 

 

1.2. Minimālās prasības iekārtām: 

 

Nr.p.k. 
Darbu un izdevumu 

nosaukums  

 Tehniskie 

rādītāji 
Mērv. Daudz. 

 1 2 3 4 

1. 

Kondicionieris 

(norādīt ražotāju un 

tehniskos parametrus) 

Qdz-3,5 kW kompl. 4 

2. 

Sienas stiprinājums 

ārējam blokam 
  kompl. 4 

3. 

Freona caurules ar 

izolāciju 1/4"-3/8" 
m. 50 

4. Elektro materiāli   kompl. 4 

5. 

Atvērumu urbšana 

ārsnienā un pārsegumā 
d-80 kompl. 6 

6. 

Vakuumēšana, freona 

palaišana 
  kompl. 4 

7. 

Kondensāta novadīšanas 

caurule d-20 
  m. 35 

8. 

Kondensāta sūknis  

(norādīt ražotāju un 

tehniskos parametrus) 

  gab. 2 

 

1.3. Aptuvenā dzesēšanas jauda 14 kW (dzesējamā platība vismaz 70 - 80m2) 

1.4. Darbojas ar jauno aukstuma aģentu R32 (videi draudzīgs dzesētājs ar mazāk kaitīgu ietekmi 

uz apkārtējo vidi). 

1.5. Energoefektivitātes klase vismaz A++. 

1.6. Lietotāja instrukcija valsts valodā.           

1.7. Visām iekārtām jābūt CE sertifikāts.     

1.8. Pretendentam jānodrošina reaģēšanas laiks problēmu risināšanai ne vairāk kā 24 (divdesmit 

četras) stundas no pieteikuma saņemšanas brīža, 2 (divu) gadu laikā pēc kondicionieru 

uzstādīšanas, bez papildus samaksas pieprasīšanas.     

1.9. Garantijas laiks uzstādītajām ierīcēm un veiktajiem darbiem - ne mazāk par 24 mēnešiem. 



 
 

1.10. Līdz piedāvājuma iesniegšanai Pretendentam obligāti ir jāveic Objekta apsekošana un 

jāizvērtē veicamo Darbu apjoms, ievērtējot pasākumus, kas veicami, lai kvalitāti varētu 

izpildīt Darbus. Ieinteresēto piegādātāju Objekta apsekošana notiks sākot no 2022. gada 8. 

augusta līdz 15. augustam, iepriekš sazinoties telefoniski par konkrētu Objekta apsekošanas 

laiku ar kontaktpersonu - Aigars Bleiva, tel.nr. 27108571, e-pasts: aigars.bleiva@dobele.lv. 

Apsekošanas faktu apliecina Objekta apsekošanas akts. Tehniskam piedāvājumam jāpievieno 

aizpildīta un pušu parakstīta Objekta apsekošanas lapa Noteikumu (3. pielikums).    

 

 

2. Uzstādīšana 

2.1.Iekārtas uzstādīšana ar stiprinājumu pie sienas vai griestiem. Pretendentam jānodrošina 

kondicionieri, kuri ir aprīkoti ar tālvadības pultīm.   

2.2. Kondicioniera montāžas materiāli, t.sk. vara cauruļvadi izolācijā visā to garumā starp iekšējo 

un ārējo bloku; stiprinājumi iekšējam un ārējam blokam; kondensāta novadīšanas sūknis, 

kondensāta novadīšanas cauruļvads, plastikāta līkumi un penāli cauruļvadu nosegšanai, sienas 

kronšteini, skrūves, stiprinājumi un citi montāžas palīgmateriāli ir ietverti finanšu – tehniskajā 

piedāvājumā. 

2.3. Jānodrošina uzstādītās iekārtas pārbaude (presēšana ar slāpekli līdz 35 bāru spiedienam), lai 

pārbaudītu savienojuma vietu blīvumu un darbu kvalitāti pēc uzstādīšanas. 

2.4. Jānodrošina elektroinstalācijas komutācija iekārtai, t.sk. montāžas materiāli – kabeļi, 

automātslēdži, klemmes u.c. 

2.5. Transporta izdevumus Pasūtītājs neapmaksā. 

2.6. Pretendents apņemas veikt telpu Iekšējās apdares atjaunošanu, ja tā tiek bojāta darbu gaitā, kā 

arī apņemas sakārtot darba vietu pēc darbu izpildes. 

2.7. Pretendents apņemas reizi gadā (vēlams maijā) veikt iekārtas tehnisko apkopi divus gadus pēc 

uzstādīšanas bez papildu maksas. 

2.8. Visiem iepriekš uzskaitītajiem darbu un materiālu izdevumiem, kā arī ar iekārtas iegādi, 

piegādi un uzstādīšanu saistītajiem izdevumiem, ir jābūt iekļautiem cenas piedāvājumā. 

2.9.  Obligāta funkcija - “Auto-restart” (darbības režīma atjaunošana pēc barošanas tīkla 

atjaunošanas pie elektroenerģijas zuduma); 

2.10. Ārējo un iekšējo bloku darbības cikls (kalpošanas laiks) nav mazāks par 10 gadiem. 
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Veidnes piedāvājuma sagatavošanai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

A1 pielikums: Pieteikums dalībai zemsliekšņa iepirkumā 

 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI ZEMSLIEKŠŅA IEPIRKUMĀ 
(Id.Nr.DŪ-ZI-2022/6) 

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

<Pretendenta nosaukums > 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> (turpmāk – Pretendents)  

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

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

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

3. [iesniedzam] piedāvājumu, kas sastāv no: 

a. šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Atlases dokumentiem, 

b. Tehniskā piedāvājuma un 

c. Finanšu piedāvājuma, 

(turpmāk viss kopā – Piedāvājums). 

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

- <Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta raksturojums> saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) 

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

PVN <21>%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro) 

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

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

        c. veikt jaunu, nelietotu, ražotāja oriģinālajā iepakojumā un lietotāja veselībai drošu gaisa 

kondicionieru piegādi, uzstādīšanu, garantijas un ārpusgarantijas apkalpošanas nodrošināšanu, 

saskaņā ar [manu]/[mūsu]1 Tehnisko piedāvājumu līgumā noteiktajā kārtībā [<dienu vai mēnešu 

skaits> [dienas]/[mēneši] no līguma noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>]. 

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

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

a. uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. 

panta pirmās daļās 2. un 3. punkta noteiktie gadījumi; 

b.  visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa; 

c. piekrītu Noteikumu prasībām, tai skaitā tehniskajai specifikācijai, un garantēju 

Noteikumu prasību izpildi. Noteikumi ir skaidri un saprotami. 

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

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

 

<Pretendenta nosaukums > 

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



 
 

 

 

 

 

 

A2 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo darbu daļu saraksta veidne  

Zemsliekšņa iepirkumā (Id.Nr.DŪ-ZI-2022/6) 

 

 

 

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS 

Apakšuzņēmēja 

nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

adrese un 

kontaktpersona 

Nododamās 

darba daļas  

apjoms (% no 

Darba apjoma) 

Īss apakšuzņēmēja sniedzamās Darba daļas apraksts   

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

 

• Pretendents savā piedāvājumā norāda: 

-      visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo Darbu vērtība ir 10% (procenti) no kopējās 

līguma vērtības vai lielāka; 

-      katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo Darbu līguma daļa. 
 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3 pielikums: Apakšuzņēmēja un fiziskas personas veidnes paraugs 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS (fiziskas un/vai juridiskas), UZ KURAS IESPĒJĀM 

PRETENDENTS BALSTĀS,  

APLIECINĀJUMS  

Zemsliekšņa iepirkuma noteikumiem „Kondicionieru iegāde, piegāde un uzstādīšana”  

(Id.Nr. DŪ-ZI-2022/6)     
 

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas (fiziskas un/vai juridiskas, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un 

adrese>: 

 

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk 

– Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk 

– Pasūtītājs) organizētā zemsliekšņa iepirkuma „<Zemsliekšņa iepirkuma nosaukums>” (id.Nr.< 

identifikācijas numurs>) ietvaros;  

 

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts līgums, apņemas: 

[veikt šādus Darbus]: 

<īss pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu sarakstā 

norādītajam>] 

[un nodot Pretendentam šādus resursus: 

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>]. 

 
 

 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

A4 pielikums: Veikto darbu saraksta veidne 

Zemsliekšņa iepirkumā (Id.Nr.DŪ-ZI-2022/6) 

 

 

VEIKTO DARBU SARAKSTS 

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

prasībām ) 

 

Nr. 

p.k. 

Veikto darbu īss 

raksturojums                                            

(atbilstoši 

zemsliekšņa 

iepirkuma 

priekšmetam) 

 

Darbu 

vērtība bez 

PVN (EUR) 

Vieta 

Pašu spēkiem 

veiktais darbu 

apjoms  

(% no darbu 

vērtības bez 

PVN)     

Pasūtītājs 

(nosaukums, 

reģistrācijas 

numurs, adrese, 

e-pasta adrese  

un 

kontaktpersona) 

Darbu 

uzsākšanas 

un 

pabeigšanas 

gads (arī 

mēnesis) 

1. <…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

2. <…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

3. <…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

 

 

 

 

 

 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

Datums 

 

 

 

 



 
 

2.pielikums 

„Kondicionieru iegāde, piegāde un uzstādīšana”  

(Id.Nr. DŪ-ZI-2022/6) 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

1. Iesniedza 

Pretendenta nosaukums 

 

 

Reģistrācijas Nr.   

Juridiskā/faktiskā adrese  

Bankas rekvizīti  

 

2. Iesniedzēja kontaktpersona 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr.  

e- pasta adrese  

 

 

Nosaukums 

Kondicioniera tips, 

marka, ražotājs, 

dzesēšanas jauda 

Mērvie-

nība 

Daudz

ums 

Vienības 

Cena, EUR 

(bez PVN) 

Summa,  

EUR 

(bez PVN) 

1 2 3 4 5 6 7 

 Kondicioniera piegāde un uzstādīšana: 

1. Dispečeres 

kabinets, 1. stāvs 

 

 gab. 1   

2. Klientu daļas 

kabinets,  

1. stāvs 

 

 gab. 1   

3. Grāmatvedības 

kabinets, 2. stāvs 

 

 gab. 1   

4. Juristes kabinets,  

2. stāvs 

 

 gab. 1   

                                                                                    EUR (bez PVN): 

 
 

                                                                  PVN: 

 
 

                                                                                                       Kopā, EUR (ar PVN):   

 

 



 
 

3. Garantijas termiņš: 

3.1.  Izpildītajiem darbiem - ______   kalendārie mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta  

parakstīšanas brīža. 

3.2.  Izmantotajiem galvenajiem materiāliem un iekārtām - ______   kalendārie mēneši no 

pieņemšanas-nodošanas akta  parakstīšanas brīža. 

 

4. Termiņš: 

- Jaunu, nelietotu, ražotāja oriģinālajā iepakojumā un lietotāja veselībai drošu gaisa 

kondicionieru piegādes un uzstādīšanas darbi, tiks veikti ________ nedēļu laikā no Līguma 

parakstīšanas dienas. 

 

5. Pretendenta apliecinājums: 

Mēs apliecinām: 

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

piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar jaunu, nelietotu, ražotāja 

oriģinālajā iepakojumā un lietotāja veselībai drošu gaisa kondicionieru piegādi, 

uzstādīšanu, garantijas un ārpusgarantijas apkalpošanas nodrošināšanu, kā arī piedāvājuma 

cenā ir iekļauti Latvijā un ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas.            

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

nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu darbus saskaņā ar zemsliekšņa iepirkuma tehnisko 

specifikāciju, tehnisko dokumentāciju  un Pasūtītāja prasībām.      

 

   Pielikumā: Darbu izmaksu tāme (excel formātā)                     

 

  

<Pretendenta nosaukums > 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.pielikums 

„Kondicionieru iegāde, piegāde un uzstādīšana”  

(Id.Nr. DŪ-ZI-2022/6) 

 

      OBJEKTA VIETAS APSEKOŠANAS LAPA 

Zemsliekšņa iepirkuma noteikumiem „Kondicionieru iegāde, piegāde un uzstādīšana” 

(Id.Nr. DŪ-ZI-2022/6)   

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Ieinteresētā piegādātāja (uzņēmuma) nosaukums, juridiskā adrese, kontakttālrunis)      

 

 

Objekta vietas nosaukums 

Objekts vietas 

apsekošanas 

laiks  

(datums) 

Ieinteresētā 

piegādātāja 

pārstāvis, 

kontakttālrunis 

 (vārds, uzvārds, 

paraksts, e-pasts) 

Pasūtītāja pārstāvis  

(vārds, uzvārds, 

paraksts) 

 

Jaunu, nelietotu, ražotāja 

oriģinālajā iepakojumā un 

lietotāja veselībai drošu gaisa 

kondicionieru piegādes un 

uzstādīšanas darbi 

 

Objekts: Noliktavas iela 5, 

Dobele, Dobeles novads 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.pielikums 

„Kondicionieru iegāde, piegāde un uzstādīšana”  

(Id.Nr. DŪ-ZI-2022/6) 

 

LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES GARANTIJA  

 

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija 

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

Mēs, <Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, 

neatsaucami apņemamies <5> dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka 

<Izpildītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

(turpmāk – Izpildītājs)  

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” 

(Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis, 

saņemšanas dienas, <neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu>, izmaksāt Pasūtītājam 

jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR 

(<summa vārdiem> eiro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu 

datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>2. 

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 

noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand 

Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi 

strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<PARAKSTTIESĪGĀS PERSONAS PARAKSTS> 

< KREDĪTIESTĀDES/APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS 

ZĪMOGA NOSPIEDUMS > 

 

 

 

 

 
2 <14> dienas pēc pieņemšanas- nodošanas akta datuma. 


