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I Vispārīga informācija 
 

1. Informācija par iepirkuma procedūru un iepirkuma identifikācijas numurs 

1.1. Iepirkuma procedūra tiek rīkota saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātajās 

vadlīnijās „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” paredzētajiem 

principiem . 

1.2. Iepirkuma procedūras veids: divu posmu sarunu procedūra, pirmajā posmā veicot 

kandidātu atlasi, otrajā posmā, atlasi izturējušie, kandidāti iesniedz piedāvājumus 

sarunu procedūrā (turpmāk – Iepirkums).  

1.3. Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. AS-BIO-6MW/2022/01. 

 

2. Informācija par pasūtītāju 

Pasūtītājs: SIA „Adven Sigulda”, vien. reģ. Nr. 40003709385 

Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 109, Sigulda, LV-2150 

Biroja adrese: Pulkveža Brieža iela 109, Sigulda, LV-2150 

Kontaktinformācija: SIA „Adven Sigulda” sigulda@adven.com, tālrunis  +371 67973565. 

Tehniskā informācija saistībā ar iepirkumu: SIA “Adven Latvia” projektu vadītājs Mārcis 

Smalkais, tālrunis +371 26112273, e-pasts: marcis.smalkais@adven.com . 

Darba laiks: katru darba dienu no plkst.8.00 līdz plkst.17.00. 

 

3. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms 

3.1.  Iepirkuma priekšmets ir biokurināmā sadedzināšanas iekārtas un kurināmā padeves 

iekārtu uzstādīšana Pasūtītāja siltumavotā, Siguldā, P.Brieža 109. Paredzēts uzstādīt 

šķeldas biomasas katlu ar siltuma jaudu 6 MW. Šī iepirkuma ietvaros paredzēts veikt 

tehniskā projekta izstrādi, siltumenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādi, iekārtu 

piegādi un montāžu, darbus veicot pilnā apjomā “līdz atslēgai”.  Darbus veikt atbilstoši 

Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Latvijas 

būvnormatīviem, konkrēto darbu izpildi regulējošiem Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem, būvprojekta (vai apliecinājuma kartes), tehniskās 

specifikācijas nosacījumiem un atbilstoši līguma noteikumiem.  

3.2. Iepirkuma rezultātā paredzēts noslēgt līgumu par projektēšanas darbiem, iekārtu piegādi 

un uzstādīšanu un būvdarbu veikšanu esošās ēkas ietvaros.  

3.3. Iepirkuma priekšmeta apjomā ietilpst: 

3.3.1. būvprojekta vai apliecinājuma kartes izstrāde; 

3.3.2. darbu organizēšanas projekta izstrāde; 

3.3.3. autoruzraudzība,  

3.3.4. būvniecība esošo ēku ietvaros, 

3.3.5. katlu mājas tehnoloģisko iekārtu iegāde; 

3.3.6. nolietoto iekārtu un būvju daļu demontāža; 

3.3.7. iekārtu piegāde un montāža; 

3.3.8. testēšana; 

3.3.9. darbinieku apmācības; 

mailto:sigulda@adven.com
mailto:marcis.smalkais@adven.com
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3.3.10. atjaunošanas un labiekārtošanas darbi; 

3.3.11. nodošana ekspluatācijā, izpilddokumentācijas sagatavošana. 

3.4. CPV kodi:  

71320000-7   inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi; 

71242000-6   projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana 

71248000-8   projekta un dokumentācijas uzraudzība; 

71323100-9   elektroapgādes sistēmu projektēšanas pakalpojumi 

45210000      visu tipu ēku un inženiertehnisko būvju būvniecība; 

45330000       apkures vēdināšanas, dzesēšanas vai gaisa kondicionēšanas iekārtu un 

cauruļvadu uzstādīšana ēkās un būvēs. 

3.5. CPV galvenais kods:  

45251250-8 Centrālās apkures stacijas celtniecības darbi 

 

4. Līguma izpildes laiks un vieta 

4.1. Darbu izpildes vieta Pulkveža Brieža iela 109, Sigulda, LV-2150. 

4.2. Vietas apskate: notiks 2022.gada 02.februārī no plkst.9:00 līdz 12:00. Ja ieinteresētie 

piegādātāji nevar ierasties šajā laikā, tie sazinās ar Pasūtītāju, lai vienotos par atsevišķu 

apskates laiku. 

4.3. Līguma izpildes termiņš: ieinteresētajam piegādātājam sagatavojot piedāvājumu 

iepirkumam, jāņem vērā, ka siltumenerģijas ražošana izmantojot iepirkuma ietvaros 

uzstādīto šķeldas katlu, jāuzsāk ne vēlāk kā 2023.gada 15.septembrī. Līguma gala izpildes 

termiņš ir 2023.gada 30.novembris.  

4.4. Sarunu ietvars: Sarunas ir veltītas Iepirkuma līguma daļu apspriešanai tādā apmērā, kāds 

nepieciešams, lai būtu iespējams plānot, organizēt un izpildīt visus Iepirkuma priekšmetā 

iekļautos darbus, kā arī izvēlēties Pasūtītāja vajadzībām finansiāli un tehniski 

visatbilstošāko risinājumu.  

Sarunas ir nepieciešamas, lai ievērojot vienlīdzīgus noteikumus visiem Pretendentiem, 

pēc sākotnējo piedāvājumu saņemšanas nepieciešamības gadījumā vienotos par 

iespējamām izmaiņām veicamo darbu apjomā, iekārtu izvietojumā, tehniskajās 

specifikācijās un citās prasībās, lai nodrošinātu Pasūtītāja finansiālajām iespējām un 

tehniskajām vajadzībām atbilstošu piedāvājumu sagatavošanu. 

Sarunu laikā nedrīkst tikt mainīti principi un prasības, kas noteikti Kandidātu atlases 

kārtā. 

Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības var tikt piešķirtas bez sarunām, balstoties uz 

sākotnējiem piedāvājumiem. 

Sarunu laikā Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt pretendentiem pārskatīt tehniskos un finanšu 

piedāvājumus, lai nodrošinātu, ka pretendentu piedāvājumos iekļautie darbu apjomi ir 

ekvivalenti un salīdzināmi. 

Sarunu laikā Pasūtītājs nordošina vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu pret visiem 

pretendentiem. 

5. Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana 

5.1. Jautājumi par Nolikumu iesniedzami rakstiskā veidā nosūtot pa pastu uz adresi Pulkveža 

Brieža iela 109, Sigulda, LV-2150, Latvija vai e-pastu: egils.kampuss@adven.com . 

Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru. 

5.2. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras 

dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja mājaslapā 

https://adven.com/lv/centralizetas-siltumapgades-klientiem/centralizeta-siltumapgade-

sigulda/pazinojumi-sigulda/  

mailto:egils.kampuss@adven.com
https://adven.com/lv/centralizetas-siltumapgades-klientiem/centralizeta-siltumapgade-sigulda/pazinojumi-sigulda/
https://adven.com/lv/centralizetas-siltumapgades-klientiem/centralizeta-siltumapgade-sigulda/pazinojumi-sigulda/
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5.3. Ja Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju 

Iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, 

Pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz ieinteresētajiem kandidātiem  6 (sešu) dienu laikā pēc 

tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums. 

5.4. Pasūtītājs nodrošina ieinteresētajiem kandidātiem iespēju iepazīties uz vietas (Nolikuma 

2.punktā minētajā adresē) ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot no attiecīgās 

iepirkuma procedūras izsludināšanas brīža, iepriekš piesakoties. 

5.5. Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami elektroniskā veidā bez maksas. Par to 

iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšanu, kurus nav iespējams izsniegt elektroniskā 

veidā, Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz faktiskos dokumentu 

pavairošanas un nosūtīšanas izdevumus. 

5.6. Ja ieinteresētais kandidāts ne vēlāk kā 8 (astoņas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām ir pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūru, Pasūtītājs to 

sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. 

Pasūtītājs šajā punktā minēto informāciju ievieto Nolikuma 5.2.punktā norādītajā 

tīmekļvietnē, norādot arī uzdoto jautājumu, nenorādot jautājuma uzdevēju, kā arī nosūtot 

atbildi ieinteresētajam kandidātam, kas uzdevis jautājumu. 

Ja papildu informāciju par iepirkuma procedūru Pasūtītājs ir ievietojis Nolikuma 

5.2.punktā norādītajā tīmekļvietnē, tiek uzskatīts, ka ieinteresētais kandidāts ir saņēmis 

papildu informāciju. 

5.7. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt grozījumus Nolikumā. Informāciju par grozījumiem Pasūtītājs 

ievieto Nolikuma 5.2.punktā minētajā tīmekļvietnē. 

5.8. Ieinteresētajiem kandidātiem ir pienākums sekot līdzi informācijai, kas saistībā ar šo 

iepirkuma procedūru tiks publicēta Nolikuma 5.2.punktā norādītajā tīmekļvietnē. 

Pasūtītājs nav atbildīgs par ieinteresēto kandidātu nepilnīgi sagatavotajiem 

piedāvājumiem, ja ieinteresētais kandidāts nav ņēmis vērā izmaiņas, sniegtās atbildes un 

precizējumus par iepirkuma procedūras Nolikumu, kas tiek publicēti tīmekļvietnē. 

 

II PRASĪBAS PIETEIKUMA NOFORMĒJUMAM UN IESNIEGŠANAI 

 

6. Pieteikuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

6.1. Pieteikums jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2022.gada 28.februāra, plkst. 10.00, 

Pulkveža Brieža iela 109, Sigulda, LV-2150, Latvija, personīgi, ar kurjeru, norādot 

konkrētu saņēmēja personu (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00), vai atsūtot pa pastu. 

6.2. Nosūtot pieteikumu pa pastu, ieinteresētais kandidāts uzņemas atbildību par pieteikuma 

saņemšanu Nolikuma 6.1.punktā norādītajā vietā un termiņā. 

6.3. Pieteikumi, kas tiks iesniegti personīgi vai ar kurjeru pēc pieteikumu iesniegšanas 

noteiktā termiņa beigām, netiks pieņemti, bet nodoti atpakaļ ieinteresētajam kandidātam. 

Pieteikumi, kas tiks saņemti pa pastu pēc pieteikumu iesniegšanas noteiktā termiņa 

beigām, neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ ieinteresētajam kandidātiem, norādot saņemšanas 

datumu un laiku. 

7. Piedāvājuma derīguma termiņš (sarunu procedūras 2.kārtā) 
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7.1. Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājuma 

iesniegšanas brīža. Ja piedāvājuma derīguma termiņš neatbilst šajā punktā minētajiem 

noteikumiem, tas tiek noraidīts.  

7.2. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var lūgt Pretendentu pagarināt piedāvājuma 

derīguma termiņu, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

(turpmāk – SPSIL) 27.panta trešās daļas noteikumus. Ja Pretendents atsakās pagarināt 

piedāvājuma derīguma termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, 

kas ir piedāvājis nākamo zemāko cenu, ko Pasūtītājs ir izmantojis piedāvājumu, 

salīdzināšanai un novērtēšanai, un, ņemot vērā Pasūtītāja lūgumu, ir pagarinājis 

piedāvājuma derīguma termiņu. 

8. Piedāvājuma nodrošinājums (sarunu procedūras 2.kārtā) 

8.1. Kandidātu atlases posmā piedāvājuma nodrošinājums nav jāiesniedz. 

8.2. Piedāvājuma nodrošinājums  40 000,00 euro (četrdesmit tūkstoši euro 00 centi), ir 

jāiesniedz pretendentiem tehniskā un finanšu piedāvājumu iesniegšanas brīdī.  

8.3. Pretendentiem kopā ar tehnisko un finanšu piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma 

nodrošinājuma (pamatnosacījumi Nolikuma 10.pielikumā) oriģināls (iesniedz neiesietā 

veidā) kā kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas sabiedrības. Ja kā piedāvājuma 

nodrošinājums tiek iesniegta apdrošināšanas polise, piedāvājumam pievieno 

apdrošināšanas prēmiju apliecinošu dokumentu. 

8.4. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls tiks atdots nodrošinājuma devējam – kredītiestādei 

vai apdrošināšanas sabiedrībai, kas izsniegusi Pretendentam piedāvājuma nodrošinājumu, 

ne vēlāk kā 10 dienu laikā: 

8.4.1. neizvēlētajiem Pretendentiem – pēc tam, kad ir parakstīts līgums ar iepirkuma 

procedūras uzvarētāju; 

8.4.2. iepirkuma procedūras uzvarētājam – pēc tam, kad ir parakstīts līgums ar Pasūtītāju 

un iesniegts Līguma saistību izpildes nodrošinājums (Nolikuma 8.pielikums); 

8.4.3. visiem Pretendentiem – ja iepirkuma procedūra tiek pārtraukta vai izbeigta 

neizvēloties nevienu piedāvājumu; 

8.4.4. ja Pretendents atsaucis savu piedāvājumu pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa 

vai jebkura tā pagarinājuma iesniegšanas termiņa beigām; 

8.4.5. ja ir beidzies piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš vai jebkurš tā 

pagarinājums. 

8.5. Nodrošinājuma devējs – kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksā Pasūtītājam 

piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 

8.5.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 

8.5.2. Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītāja 

noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un 

iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu; 

8.5.3. Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta 

iepirkuma līgumu noteiktajā termiņā. 

 

9. Prasības pieteikuma noformējumam 

9.1. Pieteikumam pilnībā jāatbilst Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām. 

9.2. Kandidāts sagatavo 1 (vienu) pieteikuma dokumentu oriģinālu ar atzīmi “ORIĢINĀLS”, 

1 (vienu) kopiju ar atzīmi “KOPIJA” . 

9.3. Pieteikums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā, uz kura norādīta šāda 

informācija: 
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9.3.1. Pasūtītāja nosaukums un biroja adrese: SIA „Adven Sigulda”, Pulkveža Brieža iela 

109, Sigulda, LV-2150, Latvija; 

9.3.2. Atzīme: Pieteikums sarunu procedūrai „Biokurināmā katlumājas tehnoloģisko 

iekārtu uzstādīšana Siguldā”, identifikācijas Nr. AS-BIO-6MW/2022/01; 

KANDIDĀTU ATLASES POSMS 

9.3.3. Norāde: „Neatvērt līdz 2022.gada 28.februārim plkst.10.15.”. 

9.4. Kandidāti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu 

Pasūtītājam. 

9.5. Pieteikums jāiesniedz latviešu valodā drukātā veidā, bez labojumiem un dzēsumiem. Ja 

pieteikumā iesniedz dokumentus kādā citā svešvalodā, tiem jāpievieno paraksttiesīgās vai 

pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaru vai tās kopiju) apliecināts tulkojums latviešu 

valodā. 

9.6. Pieteikuma dokumenti jāsagatavo un jānoformē saskaņā ar 2018. gada 04. septembra 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

kārtība” un Nolikuma prasībām. 

9.7. Pieteikuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem 

pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja 

pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja 

pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un 

skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. 

9.8. Katram pieteikuma eksemplāram (gan oriģinālam, gan kopijai) jābūt: 

9.8.1. caurauklotam (cauršūtam), tā, lai nebūtu, iespējams nomainīt lapas; 

9.8.2. uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar 

pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu Kandidāta 

paraksttiesīgā vai tā pilnvarotā persona; 

9.8.3. ar secīgi numurētām lapām, ar pievienotu satura rādītāju. 

9.9. Kandidāts pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto 

pieteikumu. 

9.10. Visi pieteikuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

9.11. Pieteikumu paraksta Kandidāta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona (pievienojot 

pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju). 

9.12. Visai Kandidāta pieteikumā sniegtai informācijai ir jābūt patiesai. Ja Iepirkuma komisijai 

rodas šaubas par Kandidāta pieteikumā sniegtās informācijas patiesību vai dokumenta 

kopijas autentiskumu, tai ir tiesības pieprasīt, lai Kandidāts apstiprina informācijas 

patiesību un/vai uzrāda apstiprinoša dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu 

dokumenta kopiju. 

9.13. Saņemtie pieteikumi tiek reģistrēti. 

 

III KANDIDĀTA IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI 

 

10. Kandidātu atlases noteikumi 

 

10.1. Kandidātu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem kandidātiem, kas vēlas piedalīties 

Iepirkumā un iegūt tiesības slēgt Iepirkuma līgumu. 

10.2. Pasūtītājs izslēdz Kandidātu no dalības iepirkuma procedūrā šādos gadījumos: 

10.2.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – SPSIL) 48.panta 

pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā; 

10.2.2. SPSIL 48.panta pirmās daļas 3.punktā minētajā gadījumā; 

10.2.3. SPSIL 48.panta pirmās daļas 6.punktā minētajā gadījumā; 
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10.2.4. SPSIL 48.panta pirmās daļas 7.punktā minētajā gadījumā; 

10.2.5. SPSIL 48.panta pirmās daļas 8.punktā minētajā gadījumā; 

10.3.  Izslēgšanas noteikumi attiecināmi: 

10.3.1. uz personālsabiedrības biedru (ja Kandidāts ir personālsabiedrība) ir attiecināmi 

SPSIL 48.panta pirmās daļas 2., 3., 6., 7., 8.punktā minētie nosacījumi; 

10.3.2. uz Kandidāta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 % no kopējās būvdarbu, pakalpojuma vai 

piegādes līguma vērtības, ir attiecināmi SPSIL 48.panta pirmās daļas 

2., 3., 6.,7., 8.punktā minētie nosacījumi. 

10.3.3. uz Kandidāta norādīto personu, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi SPSIL 48.panta pirmās daļas 

2., 3.,  6., 7., 8.punktā minētie nosacījumi. 

10.4. Pārbaudot, izslēgšanas nosacījumus, Pasūtītājs rīkojas, ievērojot SPSIL 48.panta ceturtās 

daļas, sestās daļas, septītās daļas, astotās daļas, devītās daļas, divpadsmitās daļas, 

trīspadsmitās daļas 1. un 2.punkta, piecpadsmitās daļas 2.punkta un sešpadsmitās daļas 

regulējumu. 

 

IV PRASĪBAS KANDIDĀTAM, KANDIDĀTA IESNIEDZAMIE 

KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI 

 

11. Prasības kandidātiem, iesmiedzamie dokumenti 

 

Atruna: Par kandidātu iepirkumā var būt piegādātājs, piegādātāju apvienība vai 

personālsabiedrība, kura atbilst kandidātu atlasei izvirzītajām prasībām. 

 Prasības Kandidātiem Iesniedzamā informācija un 

dokumenti 

11.1. Pieteikuma formas iesniegšana  

11.1.1. Kandidāta apliecinājums par 

piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kas 

jāparaksta Kandidāta pārstāvim ar 

pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai 

personai. 

Ja kandidāts ir Personu apvienība un 

vienošanās par sadarbību konkrētā 

iepirkuma līguma izpildē nav atrunātas 

pārstāvības tiesības vai nav izsniegta 

pilnvara, pieteikuma oriģināls 

jāparaksta katras personas, kas 

iekļauta Personu apvienībā, pārstāvim 

ar pārstāvības tiesībām. 

Pieteikums (noformēts atbilstoši 

Nolikuma 2.pielikumā ietvertajai 

pieteikuma formai). 

11.2. Atbilstība profesionālās darbības 

veikšanai 

 

https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p2
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p3
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p6
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p8
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p2
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p3
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p6
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p8
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p2
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p3
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p6
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p8
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11.2.1. Kandidāts (ja pieteikumu iesniedz 

Personu apvienība, tad šī prasība 

attiecināma uz katru Personu apvienības 

dalībnieku; ja pieteikumu iesniedz 

personālsabiedrība, tad šī prasība 

attiecināma uz katru 

personālsabiedrības biedru) un tā 

norādītie apakšuzņēmēji, spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos un kārtībā ir reģistrēti 

Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā 

reģistrā ārvalstīs. 

Kandidātu (Personu apvienības 

dalībnieku, personālsabiedrības, 

personālsabiedrības biedru) un tā 

norādīto apakšuzņēmēju, kurus 

Kandidāts plāno piesaistīt iepirkuma 

līguma izpildē un kas reģistrēti Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistra 

Komercreģistrā, reģistrācijas faktu 

Iepirkuma komisija pārbauda 

Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē.  

Kandidātiem (Personu apvienības 

dalībniekiem, personālsabiedrībai, 

personālsabiedrības biedriem) un tā 

norādītiem apakšuzņēmējiem, kurus 

Kandidāts plāno piesaistīt iepirkuma 

līguma izpildē un kas reģistrēti ārvalstīs 

– jāiesniedz komersanta reģistrācijas 

apliecības kopija vai kompetentas 

iestādes izdots dokuments, kas ir 

atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem 

aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts 

normatīvais regulējums neparedz 

reģistrācijas apliecības izdošanu), tad 

iesniedz informāciju par Kandidāta 

reģistrācijas nr. un reģistrācijas laiku, kā 

arī norāda kompetento iestādi 

reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības 

gadījumā var apliecināt reģistrācijas 

faktu), vai norāda precīzu iestādes 

tīmekļvietnes adresi, kur attiecīgu 

informāciju var pārbaudīt. 

11.2.2. Kandidāts (ja pieteikumu iesniedz 

Personu apvienība, tad šī prasība 

attiecināma uz katru Personu apvienības 

dalībnieku, ja pieteikumu iesniedz 

personālsabiedrība, tad šī prasība 

attiecināma uz katru 

personālsabiedrības biedru) un tā 

norādītie apakšuzņēmēji, spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos un kārtībā ir reģistrēti 

Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgajā 

profesionālās darbības reģistrācijas 

iestādē ārvalstīs. 

Piezīme: uz būvdarbu uzsākšanas brīdi 

saskaņā ar Būvniecības likuma 

Kandidātu (Personu apvienības 

dalībnieku, personālsabiedrības, 

personālsabiedrības biedru) un tā 

norādīto apakšuzņēmēju, kurus 

Kandidāts plāno piesaistīt iepirkuma 

līguma izpildē un kas reģistrēti Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā, 

reģistrācijas faktu Iepirkuma komisija 

pārbauda Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistra tīmekļvietnē.  

Kandidātiem (Personu apvienības 

dalībnieku, personālsabiedrības, 

personālsabiedrības biedru) un tā 

norādīto apakšuzņēmēju, kurus 

Kandidāts plāno piesaistīt iepirkuma 
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22.pantu komersantam (tai skaitā 

ārvalstu komersantam) jābūt 

reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, 

norādot vismaz vienu būvspeciālistu 

reģistrā reģistrētu būvspeciālistu. 

Attiecīgi Būvniecības informācijas 

sistēmas būvspeciālistu reģistrā ir 

paredzēts reģistrēt arī būvspeciālistus, 

kas būs īslaicīgo pakalpojumu 

sniedzēji.1 

līguma izpildē un kas reģistrēti ārvalstīs 

– jāiesniedz kompetentas iestādes izdots 

dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīviem aktiem apliecina Kandidāta 

tiesības veikt Nolikumā noteiktos darbus 

vai jānorāda precīzu iestādes 

tīmekļvietnes adresi, kur attiecīgu 

informāciju var pārbaudīt. 

11.3. Saimnieciskais un finansiālais 

stāvoklis 

Iesniedzamie dokumenti 

11.3.1. Kandidātiem vidējais apgrozījums 

iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2019., 

2020., 2021. un 2022. gads līdz 

pieteikuma iesniegšanas dienai) ir bijis 

vismaz 4 milj. euro gadā; 

 

Kandidātam jāiesniedz Peļņas vai 

zaudējumu aprēķini no apstiprinātiem 

Gada pārskatiem (kopijas) vai izdrukas 

no VID Elektroniskās deklarēšanas 

sistēmas (EDS) par 2019., 2020., 2021. 

un 2022. gadu līdz pieteikuma 

iesniegšanas dienai.  

11.4. Prasības Kandidātam un tā 

piesaistītajiem speciālistiem 

iepirkuma procedūrā minēto darbu 

izpildē 

Iesniedzamie dokumenti 

11.4.1. Kandidāts iepriekšējo 5 (piecu) gadu 

laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021. 

un 2022. gads līdz pieteikuma 

iesniegšanas dienai) ir īstenojis ne 

mazāk kā 3 (trīs) atjaunojamo 

energoresursu katlu iekārtu uzstādīšanu 

ar ne mazāk kā 4 MW jaudu, no kurām 

vismaz 1 (viena) aprīkota ar dūmgāzu 

kondensācijas ekonomaizeru, 

jaunbūves vai pārbūves 

(rekonstrukcijas) būvprojektu 

izstrādi. 

 Kandidāts iepriekšējo 5 (piecu) gadu 

laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021. 

un 2022. gads līdz pieteikuma 

iesniegšanas dienai) ir īstenojis ne 

mazāk kā 3 (trīs) atjaunojamo 

energoresursu katlu iekārtu ar ne mazāk 

kā 4 MW jaudu, no kurām vismaz 1 

Kandidāta aizpildīts veikto darbu 

saraksts (Nolikuma 3.pielikums 

1.veidlapa).  

Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt vai 

Kandidāta iesniegtie dokumenti apliecina 

Kandidāta pieredzes atbilstību Nolikuma 

11.4.1.punkta prasībām un, vai visi darbi 

ir veikti atbilstoši attiecīgajiem 

normatīvajiem aktiem. 

Sarakstā jānorāda tikai tie objekti, ar ko 

Kandidāts apliecina savu pieredzi.  

 
1 IUB 16.05.2017. skaidrojums “Par iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām attiecībā uz kvalifikācijas atzīšanu ar 

būvniecību saistītajās specialitātēs” 

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Pariepirkumadokumentacijaizvirzitajamprasibamattiecibauzkvalifikacijasatz

isanubuvspecialistiem_05_2017.docx.pdf aplūkots 01.08.2017. (skaidrojums attiecināms uz visām šajā nolikumā esošajām 

piebildēm par ārvalstu speciālistu pieredzi). 

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Pariepirkumadokumentacijaizvirzitajamprasibamattiecibauzkvalifikacijasatzisanubuvspecialistiem_05_2017.docx.pdf
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Pariepirkumadokumentacijaizvirzitajamprasibamattiecibauzkvalifikacijasatzisanubuvspecialistiem_05_2017.docx.pdf
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(viena) aprīkota ar dūmgāzu 

kondensācijas ekonomaizeru, 

uzstādīšanas darbus. Visiem 

objektiem līdz pieteikumu iesniegšanas 

brīdim jābūt nodotiem ekspluatācijā.  

11.4.2. Kandidāta atbildīgais speciālists 

(būvprojekta vadītājs) iepriekšējo 5 

(piecu) gadu laikā (2017., 2018., 2019., 

2020., 2021. un 2022. gads līdz 

pieteikuma iesniegšanas dienai) ir 

veicis vismaz 1 (vienas) atjaunojamo 

energoresursu katlu iekārtas ar ne 

mazāk kā 4 MW jaudu un, kas aprīkota 

ar dūmgāzu kondensācijas 

ekonomaizeru būvprojekta vadīšanu. 

Visiem objektiem līdz pieteikumu 

iesniegšanas brīdim jābūt nodotiem 

ekspluatācijā. 

Aizpildīta kvalifikācijas veidlapa 

(Nolikuma 3.pielikuma 3.veidlapa). 

 

Apliecinājums brīvā formā par to, ka 

atbildīgie speciālisti apliecina gatavību 

piedalīties Nolikumā minētā līguma 

izpildē. 

 

Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt 

norādītās informācijas patiesumu pie 

speciālistu norādīto objektu pasūtītājiem. 

12.4.3. Būvdarbu vadītājs (būvdarbu vadīšanā) 

iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2017., 

2018., 2019., 2020., 2021. un 2022. 

gads līdz pieteikuma iesniegšanas 

dienai) ir veicis vismaz 1 (vienas) 

atjaunojamo energoresursu katlu 

iekārtas ar ne mazāk kā 4 MW jaudu un, 

kas aprīkota ar dūmgāzu kondensācijas 

ekonomaizeru, uzstādīšanu.  

Visiem objektiem līdz pieteikumu 

iesniegšanas brīdim jābūt nodotiem 

ekspluatācijā.  

Aizpildīta kvalifikācijas veidlapa 

(Nolikuma 3.pielikuma 2.veidlapa). 

 

Apliecinājums brīvā formā par to, ka 

būvdarbu vadītājs apliecina gatavību 

piedalīties Nolikumā minētā līguma 

izpildē. 

 

Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt 

norādītās informācijas patiesumu pie 

speciālistu norādīto objektu pasūtītājiem. 

11.4.4. Kandidātam ir atsauksmes no 

pasūtītājiem par Kandidāta iepriekš 

veiktajiem vismaz 3 (trīs) atjaunojamo 

energoresursu katlu iekārtām ar ne 

mazāk kā 4 MW jaudu, no kurām 

vismaz 1 (viena) aprīkota ar dūmgāzu 

kondensācijas ekonomaizeru, 

uzstādīšanas darbiem (būvdarbiem). 

Darbu izpilde iepriekšējo 5 (piecu) gadu 

laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021. 

un 2022. gads līdz pieteikuma 

iesniegšanas dienai). 
Piezīme: 

Norādīt konkrētus darbus (laika periods, 

projekta nosaukums, īss apraksts).   
 

Pasūtītāja parakstītas atsauksmes vismaz 

par 3 (trīs) atjaunojamo energoresursu 

katlu iekārtām ar ne mazāk kā 4 MW 

jaudu, no kurām vismaz 1 (viena) 

aprīkota ar dūmgāzu kondensācijas 

ekonomaizeru, uzstādīšanas darbiem 

(būvdarbiem). Darbu izpilde iepriekšējo 

5 (piecu) gadu laikā (2017., 2018., 2019., 

2020., 2021. un 2022. gads līdz 

ppieteikuma iesniegšanas dienai). 

 

 

 

 

11.4.5. Kandidātam un tā apakšuzņēmējam(-

iem), kas veiks attiecīgos darbus, ir 

jābūt sertificētiem speciālistiem.  

 

Iesaistīto speciālistu saraksts un 

atbilstošo derīgo sertifikātu kopijas, kas 

apliecina Kandidāta speciālistu tiesības 
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veikt piedāvātos darbus un pakalpojumus 

(Nolikuma 3.pielikuma, 4.veidlapa) vai 

jānorāda atbilstošā derīgā sertifikāta 

numurs, kuru var pārbaudīt 

https://bis.gov.lv/bisp/; 

Ārvalstu Kandidāta speciālistu 

kvalifikācijai jāatbilst speciālista 

reģistrācijas valsts prasībām noteiktu 

pakalpojumu sniegšanai. Kandidāts 

iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja 

ar Kandidātu tiks noslēgts iepirkuma 

līgums, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 

dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā 

uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu 

paziņošanas dienas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas 

institūcijai deklarāciju par īslaicīgu 

profesionālo pakalpojumu sniegšanu 

Latvijas Republikā reglamentētā 

profesijā, kā arī iesniegs Pasūtītājam 

atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par 

īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī 

atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz 

speciālists to saņems. 

11.5. Ja Kandidāts balstītās uz citu personu 

saimnieciskajām un finansiālajām 

iespējām, tad tas pierāda Pasūtītājam, ka 

tā rīcībā būs nepieciešamie resursi. 

Iesniegtajiem pierādījumiem 

(dokumentiem) par sadarbību un 

resursu nodošanu jābūt pietiekamiem, 

lai pierādītu Pasūtītājam Kandidāta 

spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī 

to, ka visā līguma izpildes laikā 

Kandidāts faktiski izmantos tās 

personas resursus, uz kuras iespējām tas 

balstās savas kvalifikācijas 

pierādīšanai. 

Informācija par personu, uz kuras 

iespējām balstās, (Nolikuma 

4.pielikums) un pierādījumi (dokumenti) 

par sadarbību un resursu nodošanu, 

piemēram, personas, uz kuras iespējām 

balstās, apliecinājums (Nolikuma 

5.pielikums) vai vienošanos par 

sadarbību konkrētā iepirkuma līguma 

izpildē. 

11.6. Ja Kandidāts piesaista apakšuzņēmējus, 

tad piedāvājumā iesniedz 

apakšuzņēmēju sarakstu, kurā norāda 

visus tos apakšuzņēmējus, kuru 

veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir 10% (desmit 

procenti) no kopējās iepirkuma līguma 

vērtības vai lielāka, un katram šādam 

apakšuzņēmējam izpildei nododamo 

Informācija par apakšuzņēmēju 

(Nolikuma 6.pielikums) un 

apakšuzņēmēja apliecinājums par 

gatavību piedalīties iepirkuma līguma 

izpildē (Nolikuma 7.pielikums). 

https://bis.gov.lv/bisp/


12  

iepirkuma līguma daļu, un rakstiskus 

apakšuzņēmēju apliecinājumus.  

12. Izziņu derīguma termiņš un Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments 

12.1. Izziņas un citus dokumentus, kurus iepirkuma procedūrā noteiktajos gadījumos izsniedz 

Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 

vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju 

izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk 

kā sešus mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta 

izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. 

12.2. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo 

pierādījumu atbilstībai Nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Kandidāts 

iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru personu 

(apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst 

Nolikumā noteiktajām Kandidātu atlases prasībām. Personu apvienība iesniedz atsevišķu 

Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. 

Kandidāts var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas 

ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja Kandidāts apliecina, ka dokumentā iekļautā 

informācija ir pareiza. 

Pasūtītājs jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesīgs prasīt, lai Kandidāts iesniedz 

visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību Nolikumā noteiktajām Kandidātu 

atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā 

vai ir pieejama publiskās datubāzēs. 

Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments pieejams Eiropas komisijas 

tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd . Aizpildīto Eiropas 

vienoto iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu Kandidāts izdrukā un pievieno 

pieteikuma kvalifikācijas dokumentiem, norādot saiti uz to. 

 

V PIETEIKUMU ATVĒRŠANA, IZVĒRTĒŠANA  

 

13. Pieteikumu atvēršana un vērtēšana 

 

13.1. Iesniedzot pieteikumu, katrs Kandidāts izsaka savu piekrišanu piedalīties šajā Iepirkumā, 

un apņemas bez nosacījumiem ievērot Iepirkuma noteikumus. 

 

13.2. Pieteikumu atvēršanu komisija (ar mērķi, pirms finanšu un tehniskā piedāvājuma 

iesniegšanas neizpaust iepirkuma Kandidātiem pieteikumus iesniegušo kandidātu skaitu 

un nosaukumu) veic uzreiz pēc Kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām slēgtā 

sēdē.  

 

13.3. Komisija pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām atlasa Kandidātus saskaņā ar 

nolikumā noteiktajām kandidātu atlases prasībām. Pieteikumus komisija izvērtē slēgtās 

sēdēs. 

 

13.4. Kvalifikācijas dokumentu izskatīšana var notikt vairākās komisijas sanāksmēs pēc 

komisijas ieskatiem. 

 

13.5. Vispirms tiek izskatīta Izslēgšanas noteikumu piemērojamība Kandidātiem. Gadījumā, ja 

kāds Izslēgšanas noteikums ir piemērojams kādam no Kandidātiem, tam tiek liegta 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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turpmāka dalība Iepirkumā (iepriekš, ievērojot SPSIL 48.pantā noteikto informācijas 

pārbaudes kārtību). 

 

13.6. Ja Kandidāts, kurš būtu uzaicināms iesniegt sākotnējo piedāvājumu, ir iesniedzis Eiropas 

vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Kandidātu 

atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras 

dokumentos, komisija pirms lēmuma pieņemšanas par Kandidātu atlases rezultātiem 

pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Kandidāta atbilstību Kandidātu atlases 

prasībām. 

 

13.7. Ja Kandidāts iesniedz kāda kvalifikācijas dokumenta apliecinātu kopiju, komisijai ir 

tiesības pieprasīt Kandidātam uzrādīt komisijai dokumenta oriģinālu pārbaudei un 

salīdzināšanai ar iesniegto kopiju.   

 

13.8. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Kandidāta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir 

neskaidra vai nepilnīga, tas pieprasa, lai Kandidāts vai kompetenta institūcija izskaidro 

vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.  

 

13.9. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski 

pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.  

 

13.10. Visi Kandidāti, kas tiks atzīti par atbilstošiem visām kvalifikācijas prasībām un uz 

kuriem nebūs attiecināms neviens no izslēgšanas noteikums, tiks uzaicināti iesniegt 

sākotnējo piedāvājumu Iepirkumam.   

 

13.11. Kandidāta pieteikums tiek noraidīts, ja Kandidāts vai persona, uz kuras iespējām 

kandidāts balstās:  

13.11.1. neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajiem nosacījumiem Kandidāta dalībai 

Iepirkumā vai  

13.11.2. nav iesniedzis Kandidāta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Kandidāta 

kvalifikācijas prasībām, vai  

13.11.3. ir sniedzis nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai.  

 

13.12. Pasūtītājs vienlaicīgi informē visus Kandidātus par kvalifikācijas kārtas rezultātiem, 

rakstveidā izskaidrojot iemeslus Kandidāta noraidīšanai vai uzaicināšanai iesniegt 

piedāvājumus Iepirkumā. Kvalifikācijas kārtas rezultāti rakstveidā tiks paziņoti visiem 

Kandidātiem, neizpaužot ziņas par citu Kandidātu identitāti. 

 

14. Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs 

 

14.1. Šīs sadaļas regulējumam ir informatīvs raksturs, regulējums tiks piemērots pēc 

pieteikumu iesniegšanas. 

 

14.2. Iesniegtie pretendentu piedāvājumi tiks vērtēti pēc kritērija – saimnieciski 

visizdevīgākais piedāvājums. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas 

kritēriji ir iekļauti tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavošanas nolikumā. 

 

15. Iepirkuma līguma vispārīgie noteikumi 

 

15.1. Līgums tiks noslēgts, tajā skaitā iekļaujot šādus noteikumus: 
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15.1.1. Pasūtītāja akceptēts neatsaucams pirmā pieprasījuma beznosacījumu Darbu izpildes 

nodrošinājums 10% apmērā no Līgumcenas, bankas garantijas vai apdrošināšanas 

polises formā un ir jābūt spēkā līdz Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai; 

15.1.2. Pasūtītāja akceptēta neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu garantijas 

laika garantijas (veiktajiem darbiem) iesniegšana 5% apmērā no Līgumcenas pēc 

objekta pieņemšanas ekspluatācijā bankas garantijas vai apdrošināšanas polises 

formā;  

15.1.3. minimālais garantijas laiks iekārtām – 2 gadi; 

15.1.4. minimālais garantijas laiks veiktajiem Darbiem -  5 gadi; 

15.1.5. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju, samaksājot par Darba ietvaros izpildīto 30 

(trīsdesmit) dienu laikā atbilstoši Aktam par kalendārājā mēnesī izpildītajiem 

darbiem (Forma 2). 

15.1.6. Uzņēmējs veic Līguma izpildi saskaņā ar iepirkuma dokumentiem,  savu iepirkuma 

ietvaros iesniegto Piedāvājumu un izmanto Piedāvājumā iekļautās iekārtas un 

materiālus. Ja, pēc Uzņēmēja ieskatiem, nepieciešama Piedāvājumā iekļauto 

iekārtu, tehnoloģiju un materiālu nomaiņa, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz 

Pasūtītājam Piedāvājumā norādīto materiālu un/vai iekārtu un/vai tehnoloģiju 

nomaiņas pamatojumu, izmaksu aprēķinu un salīdzinājumu ar jaunajām – 

nomaināmajām. Jaunajiem materiāliem un/vai iekārtām un/vai tehnoloģijām jābūt 

kvalitātes un īpašību ziņā analogām vai labākām par nomaināmajām. Ne 

Piedāvājumā norādīto materiālu un/vai iekārtu un/vai tehnoloģiju nomaiņa, ne to 

saskaņošanas laiks nevar būt par iemeslu Līguma termiņa pagarinājumam. 

 

15.2.  Līguma projekts tiks pievienots tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavošanas 

nolikumam. 

 

15.3. Iepirkuma rezultātā ar uzvarētāju tiks noslēgts būvniecības līgums, kas atbilstoši 

Iepirkuma     priekšmetam iekļauj būvprojekta vai apliecinājuma kartes izstrādi, 

autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu, katlu iekārtu uzstādīšanas darbus pilnā apmērā 

(turpmāk – būvniecības līgums). 

 

15.4. Informācija par Iepirkuma līguma slēgšanu: ja izraudzītais pretendents nenoslēdz 

Iepirkuma līgumu Pasūtītāja uzaicinājumā noteiktajā termiņā, komisijai ir tiesības 

uzskatīt, ka pretendents atteicies slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, un tā var piešķirt 

līguma slēgšanas tiesības pretendentam, kurš piedāvājis nākamo saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt Iepirkumu. 

 

16. Nolikuma pielikumi 

 

1. Tehniskās specifikācijas vispārējās prasības. 

2. Pieteikuma vēstule. 

3. Kvalifikācijas veidlapas. 

4. Informācija par pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām balstās.  

5. Pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām tas balstās, apliecinājums. 

6. Informācija par apakšuzņēmēju. 

7. Apakšuzņēmēja apliecinājums. 
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1. pielikums Tehniskās specifikācijas vispārējās prasības 

SIA “ADVEN SIGULDA” plāno veikt tehnoloģisko iekārtu nomaiņu P.Brieža ielā 109, Siguldā, 

uzstādot jaunu 6MW biokurināmā ūdens sildāmo katlu, kurināmā padeves sistēmu un dūmgāzu 

elektrostatisko filtru. 6MW biokurināmā katlu jāparedz pieslēgt esošajam dūmgāzu kondensatoram. 

Saražotā siltumenerģija tiek nodota pilsētas siltumtīklos. 

Šī projekta ietvaros paredzēts veikt: 

• būvprojekta izstrāde; 

• darbu organizēšanas projekta izstrāde; 

• autoruzraudzība,  

• būvniecība esošās ēkas ietvaros, 

• katlu mājas tehnoloģisko iekārtu iegāde; 

• nolietoto iekārtu un būvju daļu demontāža; 

• iekārtu piegāde un montāža; 

• testēšana; 

• darbinieku apmācības; 

• atjaunošanas un labiekārtošanas darbi; 

• nodošana ekspluatācijā, izpilddokumentācijas sagatavošana. 

 

Izpildītājam jāveic visi darbi saistīti ar biokurināmā katla un tā iekārtu, projektēšanu, būvniecību, 

iekārtu pirkšanu, piegādāšanu, montēšanu, teritorijas labiekārtošanu, saskaņošanu, testēšanu, nodošanu 

ekspluatācijā. Jānodrošina garantijas parametri (biokurināmā katlami darbojoties nominālajā režīmā) 

un jānodod biokurināmā katliekārtas Pasūtītājam. 

Kandidātiem jāņem vērā, ka Darbu izpildes laikā esošās katlumājas iekārtas būs darbībā. 

Katlumājas darbību pieļaujams pārtraukt tikai īslaicīgi, galējas nepieciešamības gadījumos, piemēram, 

galvenās elektrobarošanas ievada pārslēgšana, iegriešanās siltumtīklos, utt. Katlumājas darbības 

pārtraukumi nav pieļaujami apkures sezonas laikā. Ja tehnoloģiskā risinājuma dēļ siltumenerģijas 

ražošanas un pārvades nodrošināšanai nepieciešams uzsākt kādas iekārtas (piemēram, elektrosadalnes,  

tīkla sūkņu, u.c.) lietošanu pirms visu iekārtu kompleksa ieņemšanas ekspluatācijā, Izpildītājam nav 

tiesības par to pieprasīt papildus samaksu, noteikt darbības ierobežojumus vai samazināt iekārtas 

garantijas laiku. 

Kandidātam jāņem vērā, ka jebkāda veida būvniecības darbi pieļaujami tikai esošo ēku būvapjoma 

ietvaros. 
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2.pielikums Pieteikuma vēstule 

 

KANDIDĀTA PIETEIKUMS 

 

sarunu procedūrai “Biokurināmā katlumājas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana 

Siguldā”, identifikācijas Nr. AS-BIO-6MW/2022/01 

 

Vieta, datums 

Kandidāts Kandidāts 

Nosaukums Nosaukums 

Reģ. Nr./pers. kods Reģ. Nr./pers. kods 

Juridiskā adrese/deklarētā 

adrese 

Juridiskā adrese/deklarētā adrese 

Adrese korespondences 

saņemšanai 

Adrese korespondences saņemšanai 

Kredītiestādes rekvizīti 

(kredītiestāde, 

kredītiestādes kods, konta 

Nr.) 

Kredītiestādes rekvizīti (kredītiestāde, kredītiestādes 

kods, konta Nr.) 

Kandidāta kontaktpersona Kandidāta kontaktpersona 

Vārds, Uzvārds Vārds, Uzvārds 

Kontaktpersonas tālr./fax Kontaktpersonas tālr./fax 

e-pasta adrese e-pasta adrese 
* Personu apvienības gadījumā lūdzam pārkopēt citu aiz citas nepieciešamo skaitu tabulu un aizpildīt tās par katru personu 

apvienības dalībnieku. Pieteikuma veidlapa ir jāparaksta katra personu apvienības dalībnieka paraksttiesīgajai personai vai 

pilnvarotai personai. 

** Lūdzam norādīt, kura no visām kontaktpersonām šī Iepirkuma vajadzībām uzskatāma par komisiju tiks nodrošināta tikai 

ar vadošo kontaktpersonu. 

NB: Komisija bez iepriekšēja brīdinājuma vai paziņojuma var izmantot Kandidāta un/vai kontaktpersonas e-pasta adresi, lai 

nosūtītu dokumentus. Kandidātam un/vai kontaktpersonai ir pienākums būt spējīgiem saņemt šādus sūtījumus un rakstiski 

apstiprināt to saņemšanu. 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu Kandidāts un, ja piemērojams, katrs Kandidāta dalībnieks 

apliecina: 

 

1. Pieteikuma veidlapā un kvalifikācijas dokumentos ietvertās informācijas, datu un ziņu 

patiesumu;  

2. uz Kandidātu, nevienu tā dalībnieku vai apakšuzņēmēju, uz kura spējām Kandidāts paļaujas, 

lai pierādītu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām, neattiecas neviens no SPSIL 48.panta 

pirmās daļas 2., 3. un 8. punktā minētajiem Kandidāta izslēgšanas noteikumiem;  

3. tas piekrīt Iepirkuma kvalifikācijas nolikumam un visām tajā ietvertajām prasībām. Ja 

Kandidātu veido vairāk nekā viens dalībnieks, visi kandidāta dalībnieki, parakstot kandidāta 

pieteikuma veidlapu, apliecina savu solidāro atbildību pret Komisiju par to, ka visi kandidāta 

dalībnieki Iepirkumā rīkosies savstarpēji saskaņoti un konsekventi; 

4. tas ir izpildījis visas prasības attiecībā uz kvalifikācijas dokumentos norādītajām un 

minētajām fiziskajām personām, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 

apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 

aizsardzības regula);  

5. tas ir iepazinies ar Iepirkuma kvalifikācijas nolikumu un visu Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēja tīmekļa vietnē publiski pieejamo informāciju, lai kandidāts pieņemtu lēmumu par 

dalību Iepirkumā, izstrādātu sākotnējo piedāvājumu, ja un kad tiks uzaicināts to darīt. 
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6. Kandidāta pieteikums ir derīgs vismaz līdz lēmuma par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanas lēmuma pieņemšanai; uzvaras gadījumā  - līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai 

un līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanai. 

 
Pielikumi: 
1. Ja Kandidāta pieteikuma veidlapas parakstīšanas laikā jau ir pieejams, jāpievieno personu apvienības dibināšanas dokuments un 

reģistrācijas dokuments. 

2. Ja Kandidāts vai jebkurš tā dalībnieks ir juridiska persona, kas dibināta ārpus Latvijas Republikas, jāpievieno reģistrācijas apliecība vai 
kompetenta reģistra izraksts, kas apliecina dibināšanu, juridiskās personas veidu un personas, kurām ir pārstāvības un paraksta tiesības 

attiecīgās juridiskās personas vārdā.  

3. Gadījumā, ja Kandidāta vai jebkura tā dalībnieka vārdā parakstās pilnvarotā persona, jāpievieno attiecīga pilnvara 
 

 

Apstiprinājums:     __________________________________________ 

                                              (paraksts, paraksta atšifrējums) 

 

                               2022.gada___.___________ 

 
 

 
Pieteikumu paraksta Pretendenta amatpersona. Gadījumā, ja Pretendenta vārdā dokumentus paraksta 

Pretendenta pilnvarots pārstāvis, tad pieteikumam jāpievieno pilnvara. 
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3.pielikums 

 

KVALIFIKĀCIJAS VEIDLAPAS 

 

sarunu procedūrai “Biokurināmā katlumājas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana 

Siguldā”, identifikācijas Nr. AS-BIO-6MW/2022/01 

 

Vieta, datums 

 

1.veidlapa 

Kandidāta un/vai apakšuzņēmēju pieredze Nolikumā paredzētos darbos 

Kandidāts iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021. un 2022. gads līdz 

pieteikuma iesniegšanas dienai) ir īstenojis ne mazāk kā 3 (trīs) atjaunojamo energoresursu 

katlu iekārtu uzstādīšanu ar ne mazāk kā 4 MW jaudu, no kurām vismaz 1 (viena) aprīkota ar 

dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeru, jaunbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvprojektu 

izstrādi. 

Nr. 

p. 

k. 

 

Pasūtītājs 

 Pasūtītāja 

kontaktpersona 

 

 Nolikumā 

paredzētie darbi 

(projekta 

nosaukums, īss 

apraksts) 

Projekta 

uzsākšanas, 

pabeigšanas  

gads/ mēnesis  Nosaukums Adrese Vārds, 

uzvārds  

Tālrunis 

       

       

Kandidāts iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021. un 2022. gads līdz 

pieteikuma iesniegšanas dienai) ir īstenojis ne mazāk kā 3 (trīs) atjaunojamo energoresursu 

katlu iekārtu ar ne mazāk kā 4 MW jaudu, no kurām vismaz 1 (viena) aprīkota ar dūmgāzu 

kondensācijas ekonomaizeru, uzstādīšanas darbus.  

Visiem objektiem līdz pieteikumu iesniegšanas brīdim jābūt nodotiem ekspluatācijā. 

Nr. 

p. 

k. 

 

Pasūtītājs 

 Pasūtītāja 

kontaktpersona 

 

 Nolikumā 

paredzētie darbi 

(projekta 

nosaukums, īss 

apraksts) 

Projekta 

uzsākšanas, 

pabeigšanas  

gads/ mēnesis  Nosaukums Adrese Vārds, 

uzvārds  

Tālrunis 

       

       

 

 

2.veidlapa 

Kandidāta un/vai apakšuzņēmēju būvdarbu vadītāja kvalifikācija 

Būvdarbu vadītājs (būvdarbu vadīšanā) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2017., 2018., 2019., 

2020., 2021. un 2022. gads līdz pieteikuma iesniegšanas dienai) ir veicis vismaz 1 (vienas) 

atjaunojamo energoresursu katlu iekārtas ar ne mazāk kā 4 MW jaudu un, kas aprīkota ar 

dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeru, uzstādīšanu.  

Visiem objektiem līdz pieteikumu iesniegšanas brīdim jābūt nodotiem ekspluatācijā.  

Būvdarbu vadītājs 

1. Vārds, uzvārds  

2. Profesionālā kvalifikācija  

3. Darba stāžs specialitātē  
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4. Ieņemamais amats  

 

Projekta izpildes laiks Uzņēmums/Projekta nosaukums (apraksts )/Darba 

pieredze attiecīgajā projektā 

No Līdz  

   

   

 

3.veidlapa 

 Kandidāta un/vai apakšuzņēmēja (-ju), atbildīgo speciālistu kvalifikācija 

Kandidāta atbildīgais speciālists (būvprojekta vadītājs) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā 

(2017., 2018., 2019., 2020., 2021. un 2022. gads līdz pieteikuma iesniegšanas dienai) ir veicis 

vismaz 1 (vienas) atjaunojamo energoresursu katlu iekārtas ar ne mazāk kā 4 MW jaudu un, 

kas aprīkota ar dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeru būvprojekta vadīšanu. 

Visiem objektiem līdz pieteikumu iesniegšanas brīdim jābūt nodotiem ekspluatācijā. 

 

Atbildīgie speciālisti: būvprojekta vadītājs 

Paredzētie darba pienākumi: 

 

1. Vārds, uzvārds  

 

2. Profesionālā kvalifikācija  

 

3. Darba stāžs specialitātē  

 

4. Ieņemamais amats   
 

Projekta izpildes laiks Uzņēmums/Projekta nosaukums/Amats/Darba pieredze 

attiecīgajā projektā  

No Līdz  

   

   
 

 

4.veidlapa  

Kandidāta un apakšuzņēmēju speciālistu atbilstošo derīgo sertifikātu saraksts 

Iekļaut visus Kandidāta piedāvājumā paredzētos darbu veidus, uz kuriem attiecas 

sertificēšanas prasības, paša Kandidāta un apakšuzņēmēju, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst Nolikuma prasībām, speciālistu sertifikātu aprakstus atbilstoši tabulas formai, 

pievienojot sertifikātu kopijas.  

 

 

 

Nr. 

 

 

 Speciālista 

uzvārds 

Kandidāta vai 

apakšuzņēmēja, 

nosaukums 

 

 Sertifikāta 

nosaukums 

 

 

 

 Sertifikāta Nr., 

derīguma termiņš 

     

     

Kandidāta likumīgā pārstāvja paraksts ____________ 
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4.pielikums 

 

 
INFORMĀCIJA PAR KANDIDĀTA NORĀDĪTO PERSONU, UZ KURAS IESPĒJĀM 

BALSTĀS 

/forma/ 

 

sarunu procedūrai “Biokurināmā katlumājas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana 

Siguldā”, identifikācijas Nr. AS-BIO-6MW/2022/01 
 

 

[Norāda informāciju, ja kvalifikācijas prasību izpildei Kandidāts atsaucas uz personu, uz kuras 

iespējām balstās, iespējām, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei] 

 

Iepirkuma procedūrai: “Biokurināmā katlumājas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana Siguldā” 

Iepirkuma identifikācijas numurs: AS-BIO-6MW/2022/01 

 

Personas, uz kuras 

iespējām balstās, 

reģistrācijas numurs, 

adrese un 

kontaktpersona 

Kvalifikācijas prasība, 

uz kuru kandidāts/ 

pretendents atsaucas 

(pievienots atbilstību 

pierādāms sertifikāts, 

dokuments, pieredze) 

Personas, uz kuras 

iespējām balstās, 

nodotie resursi 

kvalifikācijas prasību 

izpildei 

Īss personas, uz kuras 

iespējām balstās, 

veicamo darbu aprakstu 

iepirkuma līguma 

izpildē 

    

    

    

 

 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[Kandidāta pilnvarotās personas paraksts:] 

_______________________________________________ 

[Kandidāta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] __________________________________ 
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5.pielikums 

 

 

KANDIDĀTA NORĀDĪTĀS PERSONAS, UZ KURAS SPĒJĀM TAS BALSTĀS, 

APLIECINĀJUMS 

/forma/ 

sarunu procedūrai “Biokurināmā katlumājas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana 

Siguldā”, identifikācijas Nr. AS-BIO-6MW/2022/01 
 

 

Iepirkuma procedūrai: “Biokurināmā katlumājas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana Siguldā” 

Iepirkuma identifikācijas numurs: AS-BIO-6MW/2022/01 

 

Ar šo [personas, uz kuras spējām balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja persona, uz kuras spējām 

balstās, ir fiziskā persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja persona, uz kuras spējām balstās, 

ir fiziskā persona) un adrese] apliecina, ka: 

 

a) piekrīt piedalīties iepirkuma procedūrā, kā Kandidāta [Kandidāta nosaukums, reģistrācijas 

numurs un adrese] norādītā persona, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām, un 

b) gadījumā, ja ar Kandidātu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvniecības 

darbus: [īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Informācijā par apakšuzņēmēju norādītajam] 

un/vai nodot Kandidātam šādus resursus: [īss pretendentam nododamo resursu (speciālistu 

un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts], un 

c) uz to neattiecas neviens no SPSIL 48.panta pirmās daļas 2., 3., 6., 7., 8.punktā noteiktajiem 

izslēgšanas noteikumiem. 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[personas, uz kuras spējām balstās, vai pilnvarotās personas paraksts:] 

____________________________________ 

[personas, uz kuras spējām balstās, vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] 

________________________ 

 

 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[Kandidāta pilnvarotās personas paraksts:] 

_______________________________________________ 

[Kandidāta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] __________________________________ 

 

  

https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p2
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p3
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p6
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p8


22  

6.pielikums 
 

 

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJU 

/forma/ 

sarunu procedūrai “Biokurināmā katlumājas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana 

Siguldā”, identifikācijas Nr. AS-BIO-6MW/2022/01 
 

[Norāda informāciju, ja kādu iepirkuma līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem, kā arī iesniedz 

veidlapā minētos dokumentus.] 

 

Iepirkuma procedūrai: “Biokurināmā katlumājas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana Siguldā” 

Iepirkuma identifikācijas numurs: AS-BIO-6MW/2022/01 

 

Apakšuzņēmēja 

nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

adrese, (tālrunis, fakss, 

kontaktpersona) 

Būvdarbu apraksts, 

kurus nodod 

apakšuzņēmējam 

Apakšuzņēmējam 

izpildei nododamo 

darbu daļa (% no 

piedāvātās 

līgumcenas) 

Sertifikāts vai 

līdzvērtīgs dokuments, 

kas apstiprina 

apakšuzņēmēja tiesības 

veikt norādītos darbus 

1.    

2.    

-/-    

 

 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[Kandidāta pilnvarotās personas paraksts:] 

_______________________________________________ 

[Kandidāta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] __________________________________ 
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7.pielikums 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 

/forma/ 

sarunu procedūrai “Biokurināmā katlumājas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana 

Siguldā”, identifikācijas Nr. AS-BIO-6MW/2022/01 
 

Iepirkuma procedūrai: “Biokurināmā katlumājas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana Siguldā” 

Iepirkuma identifikācijas numurs: AS-BIO-6MW/2022/01 

 

Ar šo [Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), 

reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese] apliecina, ka: 

 

a) piekrīt piedalīties iepirkuma procedūrā, kā [Kandidāta nosaukums, reģistrācijas numurs un 

adrese] apakšuzņēmējs, un 

b) gadījumā, ja ar Kandidātu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvniecības 

darbus: [īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Informācijā par apakšuzņēmēju 

norādītajam] un/vai nodot Kandidātam šādus resursus: [īss Kandidātam nododamo resursu 

(speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts], un 

c) uz to neattiecas neviens no SPSIL 48.panta pirmās daļas 2., 3., 6.,7., 8.punktā noteiktajiem 

izslēgšanas noteikumiem. 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[apakšuzņēmēja vai pilnvarotās personas paraksts:] _______________________________________ 

[apakšuzņēmēja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] ___________________________ 

 

 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[Kandidāta pilnvarotās personas paraksts:] 

_______________________________________________ 

[Kandidāta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] ___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p2
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p3
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p6
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p8
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    8.pielikums 

 

LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMS 

sarunu procedūrai “Biokurināmā katlumājas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana 

Siguldā”, identifikācijas Nr. AS-BIO-6MW/2022/01 

 
Veidlapa 1 “Saistību izpildes garantija/galvojums” 

 

 [Pasūtītāja nosaukums] [Pasūtītāja adrese] 

_______________ _______. gada ___. _______________  

Saistību izpildes garantija/galvojums Nr. _____  

 

Mēs – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: 

_______________) (turpmāk – Kredītiestāde, Apdrošinātājs) – esam informēti par to, ka 

_______. gada ___. _______________ starp mūsu klientu – _______________ (vienotais 

reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: _______________) (turpmāk – 

Piegādātājs) – un Jums – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs (nodokļu maksātāja 

reģistrācijas numurs): _______________; juridiskā adrese (adrese): _______________) 

(turpmāk – Pasūtītājs) – ir noslēgts Līgums Nr. _____ par _______________ (turpmāk – 

Līgums). Saskaņā ar Līguma noteikumiem Piegādātājam jāiesniedz Pasūtītājam no Līguma 

izrietošo Piegādātāja saistību izpildes garantija.  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Kredītiestāde (Apdrošinātājs) neatsaucami uzņemas 

pienākumu 5 (piecu) darba dienu laikā samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto naudas 

summu, nepārsniedzot [valūta] _______________ (_______________), gadījumā, ja, ievērojot 

šajā garantijā noteiktās prasības, Kredītiestādei (Apdrošinātājam) ir iesniegts atbilstošs 

Pasūtītāja parakstīts dokuments, (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa 

Kredītiestādei (Apdrošinātājam) veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts 

Pasūtītāja apgalvojums, ka Piegādātājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu.  

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana 

veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījuma 

parakstītāju paraksti uz Pieprasījuma apliecināmi notariāli vai arī Pieprasījums iesniedzams ar 

Piegādātāju apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju 

identitāti un tiesības parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā.  

Šī garantija ir spēkā līdz _______. gada ___. _______________ (turpmāk – Beigu datums). 

Kredītiestādei (Apdrošinātājam) jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Kredītiestādē 

(Apdrošinātājs) (adrese: _______________) vai – gadījumā, ja Pieprasījuma iesniegšana tiek 

veikta elektroniski, – _______________ (Kredītiestādes SWIFT adrese).  

 

Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules 

for Demand Guarantees) (2010. gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija 

Nr. 758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus 

neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas 

normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Kredītiestādi (Apdrošinātāju) un Pasūtītāju 

saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.  

[parakstītāja amata nosaukums] [personiskais paraksts] [parakstītāja vārds un uzvārds] 
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Veidlapa 2 “Garantijas laika saistību izpildes garantija/galvojums” 

 

 
[Pasūtītāja nosaukums] [Pasūtītāja adrese]  

_______________ _______. gada ___. _______________  

 

Garantijas laika saistību izpildes garantija/galvojums Nr. _____  

 

Mēs – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: 

_______________) (turpmāk – Kredītiestāde (Apdrošinātājs)) – esam informēti par to, ka _______. 

gada ___. _______________ starp mūsu klientu – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: 

_______________; juridiskā adrese: _______________) (turpmāk – Piegādātājs) – un Jums – 

_______________ (vienotais reģistrācijas numurs (nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs): 

_______________; juridiskā adrese (adrese): _______________) (turpmāk – Pasūtītājs) – ir noslēgts 

Līgums Nr. _____ par _______________ (turpmāk – Līgums). Saskaņā ar Līguma noteikumiem 

Piegādātājam jāiesniedz Pasūtītājam garantijas laika saistību izpildes garantija.  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Kredītiestāde neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt Pasūtītājam 

jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot [valūta] _______________ (_______________), 

gadījumā, ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Kredītiestādei (Apdrošinātājam) ir iesniegts 

atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa 

Kredītiestādei (Apdrošinātājam) veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja 

apgalvojums, ka Piegādātājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu.  

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama 

autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījuma parakstītāju 

paraksti uz Pieprasījuma apliecināmi notariāli vai arī Pieprasījums iesniedzams ar Piegādātāju 

apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības 

parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā.  

 

Šī garantija ir spēkā līdz _______. gada ___. _______________ (turpmāk – Beigu datums). 

Kredītiestādei (Apdrošinātājam) jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Kredītiestādē 

(Apdrošinātājs) (adrese: _______________) vai – gadījumā, ja Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta 

elektroniski, – _______________ (Kredītiestādes SWIFT adrese).  

 

Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for 

Demand Guarantees) (2010. gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758). 

Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie 

Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš 

strīds, kas rodas starp Kredītiestādi (Apdrošinātāju) un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams 

Latvijas Republikas tiesā.  

 

[parakstītāja amata nosaukums] [personiskais paraksts] [parakstītāja vārds un uzvārds] 
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9.pielikums 

 

PRASĪBAS APDROŠINĀTĀJIEM 

sarunu procedūrai “Biokurināmā katlumājas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana 

Siguldā”, identifikācijas Nr. AS-BIO-6MW/2022/01 

 

 

Vieta, datums 

Minimālās prasības par apdrošināšanas līgumu priekšmetu, 

darba uzdevumiem un tehnisko specifikāciju 

 

Pretendentam vienlaicīgi ar Piedāvājumu ir jāiesniedz apdrošināšanas piedāvājuma 

apliecinājums, Apdrošinātāja parakstīta Apliecinājuma vēstule par gatavību nepieciešamības 

gadījumā nodrošināt apdrošināšanas segumu saskaņā ar konkursa nolikumā uzrādītajiem 

nosacījumiem. 

1. Prasības apdrošinātājiem 

Konkursam iesniegtie apdrošināšanas piedāvājuma apliecinājums būs spēkā, ja tie atbildīs 

sekojošām prasībām. 

Apdrošinātājs – apdrošināšanas akciju sabiedrība, kas ir tiesīga sniegt apdrošināšanas 

pakalpojumus Latvijā atbilstoši Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 

regulējumam, sekojošos apdrošināšanas veidos: īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas 

stihiju postījumiem; īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem; vispārējās civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšana. 

Pretendenta pienākums iesniegt Pasūtītājam citu apdrošināšanas piedāvājumu, ja 

Pretendenta iesniegtā apdrošināšanas piedāvājuma apdrošinātājs zaudē tiesības sniegt 

apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā atbilstoši Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības 

likuma regulējumam, sekojošos apdrošināšanas veidos: īpašuma apdrošināšana pret uguns un 

dabas stihiju postījumiem; īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem; vispārējās 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.  

 

Pirms lēmuma par konkursa uzvarētāja pieņemšanu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no 

Pretendentiem un tā apdrošinātājiem sekojošus dokumentus:  

- uzraugošās institūcijas apliecinājumu par Pretendenta iesniegtā apdrošināšanas 

piedāvājuma apdrošinātāja tiesībām veikt īpašuma apdrošināšanu pret uguns un 

dabas stihiju postījumiem, īpašuma apdrošināšanu pret citiem zaudējumiem, 

vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Latvijā; 

- apdrošināšanas piedāvājumu - apdrošināšanas līgumu projektu (t.sk. polišu 

paraugs, apdrošināšanas noteikumi, īpašie nosacījumi u.c.), kurš parakstīts ar 

personas vai personu parakstiem, kurām apdrošinātāju vārdā ir reģistrētas 

paraksta tiesības izcelsmes valsts Uzņēmumu reģistrā vai kuras ir pilnvarotas 

apdrošinātāja vārdā parakstīt apdrošināšanas piedāvājumu, pieteikuma 

veidlapas vai citas piedāvājuma sastāvdaļas. 

2. Minimālās prasības par apdrošināšanas līgumu priekšmetu, darba uzdevumiem un 

tehnisko specifikāciju 

Apdrošināšanas piedāvājuma priekšmets ir konkursa nolikumā norādīto un būvniecības un 

montāžas darbu un ar to saistīto risku apdrošināšana par labu Pasūtītājam - būvniecības visu 

risku apdrošināšana (materiālie zaudējumu un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana). 

2.1. Materiālie zaudējumi 
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Apdrošināmais objekts – būvobjektam, būvniecības un montāžas darbiem 

apdrošinājuma summa ir ne mazāka, kā Pretendenta piedāvātā konkursa līgumcena 100% 

apmērā; 

Pašrisku variants – Pretendenta izvēlēts, bet ne lielāks par 7 000 EUR. 

Apdrošinātie riski – visi pēkšņi, neparedzēti, fizisku apstākļu radīti zaudējumi vai 

bojājumi. 

Apdrošināšanas teritorija – konkursa nolikumā norādītais būvobjekts. 

Apdrošināšanas periods – no būvdarbu sākuma līdz būvdarbu beigām. 

Garantijas periods – Pretendenta piedāvātais garantijas periods, bet ne mazāks par 24 

mēnešiem. 

Papildus prasības attiecībā uz Būvniecības visu risku polises Materiālo zaudējumu daļu 

– apdrošināšanas segumā jābūt iekļautām sekojošām pozīcijām: 

− atlīdzība par zaudējumu vai bojājumu pasūtītājam piederošajam īpašumam, kas 

atrodas būvdarbu veicēja uzraudzībā, rīcībā vai kontrolē. 

2.2. Civiltiesiskā atbildība 

Apdrošināmais objekts – trešo personu prasības par zaudējumu atlīdzināšanu, kas celtas 

pret būvdarbu veicēju sakarā ar kaitējumu personu veselībai vai nāvi, kā arī kaitējumu 

īpašumam (t.s. Pasūtītāja esošajam īpašumam), kas radīts būvdarbu veicēja (t.s. 

apakšuzņēmēja) saimnieciskās darbības dēļ (būvniecība, montāža, testēšana, u.c.), t.s. 

kaitējumi, kas radušies 1 gada laikā pēc darbu pabeigšanas un kuru iemesls ir veiktie darbi: 

  Apdrošinājuma summa – atbildības limits par katru gadījumu un par projektu 

kopā 700 000 EUR, bet ne mazāk kā 10% no konkursa līgumcenas. 

  Pašrisku variants – Pretendenta izvēlēts, bet ne lielāks par 7 000 EUR. 

Apdrošināšanas teritorija – konkursa nolikumā norādītais būvobjekts. 

Apdrošināšanas periods – no būvniecības darbu sākuma līdz būvniecības darbu 

beigām.  

2.3. Īpašie nosacījumi Būvniecības visu risku polisei 

Būvniecības visu risku polises apdrošināšanas segumā jābūt iekļautiem vismaz 

sekojošiem Munich Re Būvniecības visu risku apdrošināšanas noteikumu paplašinājumiem vai 

analogiem paplašinājumiem pēc to satura: 

- paplašinātais garantijas perioda paplašinājums pirmajiem 12 mēnešiem 

(indosaments 004); 

- garantijas perioda paplašinājums otrajiem garantijas perioda 12 mēnešiem 

(indosaments 003); 

- virsstundu, nakts stundu, svētku dienu un ekspress piegādes paplašinājums 

(indosaments 006) ar atbildības limitu 70 000 EUR par katru gadījumu un par 

projektu kopā; 

- iekārtu testēšanas paplašinājums (100); 

- garantija par apakšzemes kabeļiem un cauruļvadiem (102) 

- projektētāju riska segums (indosaments 115) 

- Pasūtītājam piederošais īpašums vai īpašums, kas pieder vai atrodas apdrošinājuma 

ņēmēja uzraudzībā, rīcībā vai kontrolē (Indosaments 119). 
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10.pielikums 

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 

sarunu procedūrai “Biokurināmā katlumājas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana 

Siguldā”, identifikācijas Nr. AS-BIO-6MW/2022/01 

 
Veidlapa Nr.1 (Kredītiestāde)  

[Pasūtītāja nosaukums]  

[Pasūtītāja adrese] _______________  

_______. gada ___. _______________  

 

Piedāvājuma nodrošinājuma garantija Nr. _____  

Mēs – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: 

_______________) (turpmāk – Kredītiestāde) – esam informēti par to, ka mūsu klients – 

_______________ (vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: 

_______________) (turpmāk – Pretendents) – iesniedzis (plāno iesniegt) savu piedāvājumu Jūsu – 

_______________ (vienotais reģistrācijas numurs (nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs): 

_______________; juridiskā adrese (adrese): _______________) (turpmāk – Pasūtītājs) – rīkotajā 

konkursā „_______________” (iepirkuma identifikācijas numurs: _____) (turpmāk arī – iepirkums). 

Saskaņā ar attiecīgā iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam sava 

piedāvājuma nodrošinājums.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Kredītiestāde  neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt Pasūtītājam 

jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot [valūta] _______________ (_______________), 

gadījumā, ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Kredītiestādei ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja 

parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Kredītiestādei veikt 

maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā norādīts, ka attiecībā uz iepirkumu ir iestājies vismaz viens 

no šādiem nosacījumiem (norādot konkrēto nosacījumu, kas iestājies): 

1. Pretendents atsaucis savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā šī garantija; 

2. Pretendents, kura piedāvājums tika izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, 

Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos un 

iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu; 

3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta 

iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos Pasūtītāja noteiktajā termiņā.  

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama 

autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījuma parakstītāju 

paraksti uz Pieprasījuma apliecināmi notariāli vai arī Pieprasījums iesniedzams ar Piegādātāju 

apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības 

parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā.  

Šī garantija ir spēkā 90 (vai vairāk) dienas līdz _______. gada ___. _______________ (turpmāk – Beigu 

datums). Kredītiestādei jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Kredītiestādē (adrese: 

_______________) vai – gadījumā, ja Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski, – 

_______________ (Kredītiestādes SWIFT adrese).  

Šī garantija izbeidzas pilnībā un automātiski arī gadījumā, ja pirms Beigu datuma Kredītiestādei ir 

atgriezts šīs garantijas oriģināls, kas paredzēts Pasūtītājam, neatkarīgi no tā, vai Kredītiestāde ir 

saņēmusi Pasūtītāja rakstisku paziņojumu par šīs garantijas izbeigšanu. 

 

Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for 

Demand Guarantees) (2010. gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758). 

Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie 

Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš 

strīds, kas rodas starp Kredītiestādi un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas 

tiesā. 

 

[parakstītāja amata nosaukums] [personiskais paraksts] [parakstītāja vārds un uzvārds] 
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Veidlapa Nr.2 (Apdrošinātājam) 
 

 [Pasūtītāja nosaukums]  

[Pasūtītāja adrese] _______________  

_______. gada ___. _______________  

 

Piedāvājuma nodrošinājuma galvojums 

Mēs – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: 

_______________) (turpmāk – Apdrošinātājs) – esam informēti par to, ka mūsu klients – 

_______________ (vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: 

_______________) (turpmāk – Pretendents) – iesniedzis (plāno iesniegt) savu piedāvājumu Jūsu – 

_______________ (vienotais reģistrācijas numurs (nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs): 

_______________; juridiskā adrese (adrese): _______________) (turpmāk – Pasūtītājs) – rīkotajā 

konkursā „_______________” (iepirkuma identifikācijas numurs: _____) (turpmāk arī – iepirkums). 

Saskaņā ar attiecīgā iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam sava 

piedāvājuma nodrošinājums.  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Apdrošinātājs neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt Pasūtītājam 

jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot [valūta] _______________ (_______________), 

gadījumā, ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Apdrošinātājam ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja 

parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Apdrošinātājam veikt 

maksājumu uz šī galvojuma pamata un kurā norādīts, ka attiecībā uz iepirkumu ir iestājies vismaz viens 

no šādiem nosacījumiem (norādot konkrēto nosacījumu, kas iestājies): 

1. Pretendents atsaucis savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā šī garantija; 

2. Pretendents, kura piedāvājums tika izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, 

Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos un 

iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu; 

3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta 

iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos Pasūtītāja noteiktajā termiņā.  

 
Mēs apņemamies samaksāt augstāk minēto summu pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, 

neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs savā prasībā norāda, ka 

pieprasītā summa tam pienākas sakarā ar viena vai visu iepriekš minēto nosacījumu izpildīšanos. 

 

 Šis piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā 90 (vai vairāk) dienas, līdz__/norādīt datumu/__, tas 

ir līdz piedāvājuma derīguma termiņa beigām un jebkura prasība saistībā ar to jāiesniedz 

Apdrošinātājam ne vēlāk kā šajā datumā. 

 Apdrošināšanas polises vai apdrošināšanas līguma nosacījumi neietekmē šī piedāvājuma 

nodrošinājuma saistības. 

 

 
 (Apdrošinātāja zīmogs)       Amats,v.uzvārds, personīgais paraksts 

 


