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1. Vispārīgā informācija 

1.1.   Zemsliekšņa iepirkuma identifikācijas numurs Id.Nr. DŪ-ZI-2022/8. 

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: 

         Ūdens pārstrādes operators Valērijs Mihailovs 

         Tel.nr. 28354443, e-pasts: valerijs.mihailovs@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: 

   Esošo atdzelžošanas iekārtu rekonstrukcija un jaunas reversās osmozes iekārtas uzstādīšana, 

saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1 pielikums). 

   Objekta adrese: Ūdens sagatavošanas iekārtas Akācijas, Krimūnu pagasts, Dobeles novads. 

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 – 3 (trīs) mēneši no Līguma noslēgšanas brīža. 

2.5. Paredzamā līgumcena – EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi), bez pievienotās 

vērtības nodokļa.  

2.6. Informācijas apmaiņas kārtība un saziņa:          

2.6.1.     Informācija par zemsliekšņa iepirkumu tiek publicēta Iepirkumu uzraudzības 

biroja Publikācijas vadības sistēmā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja 

iepirkumu vadlīniju paziņojumā par iepirkumu; 

2.6.2.   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 15. septembrim, 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 
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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 „Esošo atdzelžošanas 

iekārtu rekonstrukcija un jaunas reversās osmozes iekārtas uzstādīšana” 

(Id.Nr.DŪ-ZI-2022/8). Neatvērt  līdz  2022. gada 15. septembrim, plkst.14.00 .    

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 „Esošo atdzelžošanas 

iekārtu rekonstrukcija un jaunas reversās osmozes iekārtas uzstādīšana” 

(Id.Nr.DŪ-ZI-2022/8). Neatvērt  līdz  2022. gada 15. septembrim, plkst.14.00 . 

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. 

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 

       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. 

 

6.  Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālām spējām 

6.1.    Pretendents pēdējo 3 gadu (2019., 2020., 2021., un 2022. gadā - līdz piedāvājuma iesniegšanas 

dienai) laikā vismaz 3 (trīs) objektos ir veicis atdzelžošanas iekārtu rekonstrukcijas un jaunas 

reversās osmozes iekārtas uzstādīšanas darbus, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (1. 

pielikums) norādītajam.       

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. 

6.3.   Pretendents nodrošina izmantotajiem materiāliem un iekārtām garantijas termiņu 24 

(divdesmit četri) mēneši, un veiktajiem Darbiem garantijas termiņu 36 (trīsdesmit seši) 

mēneši. Šajā punktā minētās garantijas termiņš iestājas no pieņemšanas - nodošanas akta 

abpusējas parakstīšanas brīža.       

 

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, 

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


 
 

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.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 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. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas apliecina prasības attiecībā uz  Pretendenta 

atbilstību profesionālās darbības veikšanai 

7.3.1. Par Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētajiem Pretendentiem Pasūtītājs 

informāciju iegūst Uzņēmuma reģistra datu bāzē. 

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

reģistrāciju saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu regulējumu, un vienlaicīgi 

norāda, kurā tīmekļvietnē paskatoties Pasūtītājs par to var pārliecināties.                   

 

7.4. 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 3 gados (2019., 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) 3 (trīs) 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 
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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 

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

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

Noteikumu 7. sadaļā. 

9.    Finanšu piedāvājums 

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

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

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

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

svārstībām plānotajā līguma darbības laikā. 

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

2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.   

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

 

 

 

 

 SIA „DOBELES ŪDENS” 

 Juriste                                              /paraksts/                                                                        I. Lukša 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.pielikums 

„Esošo atdzelžošanas iekārtu rekonstrukcija un  

jaunas reversās osmozes iekārtas uzstādīšana”,   

(Id. Nr. DŪ-ZI-2022/8) 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

 

1. Esošo atdzelžošanas iekārtu rekonstrukcija un jaunas reversās osmozes iekārtas uzstādīšana, 

objekts: Ūdens sagatavošanas iekārtas Akācijas, Krimūnu pagasts, Dobeles novads. 

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

saprotot vai interpretējot Noteikumos noteiktās prasības.       

3. 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 5. septembra līdz 12. 

septembrim, iepriekš sazinoties telefoniski par konkrētu Objekta apsekošanas laiku ar 

kontaktpersonu – Valēriju Mihailovu, tel.nr. 28354443, e-pasts: valerijs.mihailovs@dobele.lv.                  

4. Apsekošanas faktu apliecina Objekta apsekošanas akts. Tehniskam piedāvājumam jāpievieno 

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

5. Materiālu komplektācija jāveic atbilstoši ražotāju un Latvijas Republikas normatīvo aktu 

nosacījumiem.  

6. Darbu izpildes laikā Pretendentam Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā 

aizrādījuma ir jālikvidē trūkumi.    

7. Par pielietoto materiālu un izpildīto darbu kvalitāti atbild Pretendents.    

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

apdrošināšana par visu Līguma summu.      

9. Pasūtītajs nodrošina elektrības pieslēgumu un ūdens ņemšanas vietu Objektā.    
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DARBU APJOMI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.p.k. Nosaukums Daudz. Mērv. 

1.  Esošo atdzelžošanas iekārtu filtru pārbūve, demontējot esošās 
un uzstādot jaunas automātiskās filtru vadības galvas, 
Qmax=15m3/st 

1 kompl. 

Sulfātu atdalīšanas iekārta: 

2. Reversās osmozes sistēma sulfātu atdalīšanai, ar online EC 
mērītāju izejā; Q=3m3/st 

1 kompl. 

Antiskalanta dozācijas sistēma:      

3. Dozācijas sūknis    1 gab. 

4. Reaģentu tvertne (ne mazāk kā 100 litri)                1 gab. 

5. Antiskalants       100 L 

Montāžai nepieciešamie materiāli 

6. Elektromontāžas materiāli uzstādītajām iekārtām. Kabeļi, 
sadalne, automātiskie drošinātāji u.c. ŪAS telpas robežās 

1 kompl. 

7. Cauruļvadu montāžas materiāli. PVC-U D63-50 
veidgabli, manometri un paraugu ventīļi 
uzstādīto iekārtu apsaistei 

1 kompl. 

Montāžas darbi: 

8. Elektromontāžas darbs objektā 1 gab. 

9. Cauruļvadu montāžas darbs objektā. 1 gab. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Veidnes piedāvājuma sagatavošanai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

A1 pielikums: Pieteikums dalībai zemsliekšņa iepirkumā 

 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI ZEMSLIEKŠŅA IEPIRKUMĀ 
(Id.Nr.DŪ-ZI-2022/8) 

 
<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 esošo atdzelžošanas iekārtu rekonstrukcijas un jaunas reversās osmozes iekārtas uzstādīšanas 

darbus, objekts: Ūdens sagatavošanas iekārtas Akācijas, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, 

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-2022/8) 

 

 

 

 

 

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 „Esošo atdzelžošanas iekārtu rekonstrukcija un 

jaunas reversās osmozes iekārtas uzstādīšana” 

(Id.Nr. DŪ-ZI-2022/8)     
 

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-2022/8) 

 

 

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 

„Esošo atdzelžošanas iekārtu rekonstrukcija un 

 jaunas reversās osmozes iekārtas uzstādīšana”  

(Id.Nr. DŪ-ZI-2022/8) 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

1. Iesniedza 

Pretendenta nosaukums 

 

 

Reģistrācijas Nr.   

Juridiskā/faktiskā adrese  

Bankas rekvizīti  

 

2. Iesniedzēja kontaktpersona 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr./fax  

e- pasta adrese  

 

Nr.p.k. Izmaksu pozīcija 

Izmaksu pozīcijas cena 

(EUR)  

 

1. 

Esošo atdzelžošanas iekārtu rekonstrukcija un jaunas 

reversās osmozes iekārtas uzstādīšana 

 

Objekts: Ūdens sagatavošanas iekārtas Akācijas, 

Krimūnu pagasts, Dobeles novads 

 

 

Kopējā cena  (bez PVN)   

 21% PVN summa  

Līguma summa   (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: 

- Esošo atdzelžošanas iekārtu rekonstrukcijas un jaunas reversās osmozes iekārtas uzstādīšanas, 

objekts: Ūdens sagatavošanas iekārtas Akācijas, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, darbi tiks 

veikti ________ mēnešu 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 piedāvāto darbu veikšanu - esošās 

atdzelžošanas iekārtu rekonstrukcija un jaunas reversās osmozes iekārtas uzstādīšana, objekts: 

ūdens sagatavošanas iekārtas Akācijas, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, kā arī piedāvājuma 

cenā ir iekļauti Latvijā un ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas.              

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

nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu darbus saskaņā ar zemsliekšņa iepirkuma tehnisko 

specifikāciju, tehnisko dokumentāciju  un Pasūtītāja prasībām.         

 

                     

 

  

<Pretendenta nosaukums > 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.pielikums 

„Esošo atdzelžošanas iekārtu rekonstrukcija un 

 jaunas reversās osmozes iekārtas uzstādīšana”  

(Id.Nr. DŪ-ZI-2022/8) 

 

      OBJEKTA VIETAS APSEKOŠANAS LAPA 

Zemsliekšņa iepirkuma noteikumiem „Esošo atdzelžošanas iekārtu rekonstrukcija un 

 jaunas reversās osmozes iekārtas uzstādīšana” 

(Id.Nr. DŪ-ZI-2022/8) 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

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) 

 

Esošo atdzelžošanas iekārtu 

rekonstrukcija un jaunas 

reversās osmozes iekārtas 

uzstādīšana 

 

Objekts: Ūdens sagatavošanas 

iekārtas Akācijas, Krimūnu 

pagasts, Dobeles novads        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


