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Nr.p.k. Pasūtītājs 
SIA „Adven Latvia”, reģ.Nr. 40203143132 

Rūpniecības iela 13A, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101 

1. 
Cenu aptaujas priekšmets 

Siltummezgla pārbūve ar siltumtrases atjaunošanu 

Zvirbuļu ielā 19, Cēsīs 

2. 

Cenu aptaujas priekšmeta īss 

apraksts (apjoms, darbi) 

Siltummezgla pārbūve ar siltumtrases atjaunošanu 

Zvirbuļu ielā 19, Cēsīs.  

2.1. Būvdarbi jāveic atbilstoši SIA “Būvprojekts” 

izstrādātajam paskaidrojuma rakstam inženierbūvei “ 

Siltummezgla pārbūve ar siltumtrases atjaunošanu” 

kas ir šī nolikuma pielikumā Nr. 1 (turpmāk tekstā – 

1.pielikums).  

2.2. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 

pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt. 

3. Cenu aptaujas 

identifikācijas Nr. 
  AL-siltumpārvade-2022/03 

4. Izpildes vispārīgie 

nosacījumi (kvalitāte, 

garantija) 

Darbus veikt atbilstoši darbu izpildi regulējošiem 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem un Pasūtītāja norādījumiem.  

5. 

Piedāvājuma cena  

Piedāvājuma cenai jābūt izteiktai EUR, atsevišķi norādot 

piedāvājuma cenu ar un bez PVN un PVN % apmēru un 

summu. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta 

pievienotās vērtības nodokļa likme, līguma summa ar 

PVN tiek grozīta bez atsevišķas līdzēju  vienošanās.  

Šādas  PVN  likmes  izmaiņas  stājas  spēkā  

normatīvajos  aktos noteiktajā laikā un kārtībā. 

Līgumcena un līguma summa bez PVN šādā kārtībā 

nevar tik grozītas. Piedāvātā cena ir galīga un netiks 

grozīta līguma izpildes laikā. Vērtējot piedāvājumu,  

Iepirkuma  komisija  ņems  vērā  piedāvājumā  norādīto  

cenu  bez pievienotās vērtības nodokļa;  

6. 

Izpildes termiņš 

6.1. Siltumtīklu pārbūve jāveic līdz 27.08.2022. 

6.2. Siltummezglu pārbūve jāveic līdz 27.08.2022. 

6.3 Jaunizbūvēto siltumtīklu hidrauliskā pārbaude jāveic 

līdz 27.08.2022. 

6.4. Atzīme Būvniecības informācijas sistēmā par 

būvniecības lietas stadiju “Nodošana ekspluatācijā” 

jāveic ne vēlāk kā līdz 01.10.2022. 

7. 

Izmaksas, kas jāiekļauj 

cenā 

Piedāvājuma  cenā  jābūt  iekļautiem  visiem  

plānotajiem  izdevumiem  par  darbu, pakalpojumiem, 

materiāliem un iekārtām, kas nepieciešami iepirkuma 

līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē 

saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

 

8. 

Samaksas kārtība 

8.1. Izpildītājs par kalendārajā mēnesī izpildītajiem 

Darbiem 10 (desmit) dienu laikā pēc to pabeigšanas 

iesniedz Pasūtītājam abpusēji parakstītu Aktu par 
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mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu (Veidlapa F-2) un 

rēķinu. Pēdējam Aktam par mēnesī izpildīto darbu 

pieņemšanu (Veidlapa F-2) un rēķinam pievienojams 

abpusēji parakstīts Darba nodošanas - pieņemšanas akts. 

8.2. Pasūtītājs maksājumus Izpildītājam veic ar naudas 

pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā 30 dienu laikā 

pēc starpmaksājuma un noslēguma maksājuma rēķina un 

dokumentācijas saņemšanas. 

9. Kontaktpersona (vārds 

uzvārds, amats, telefona 

Nr.) 

Mārcis Smalkais, SIA „Adven Latvia” projektu vadītājs, 

tālrunis: +371 26112273 

10. 
 Piedāvājuma izvēles 

kritēriji  

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums: 

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijs 

tiek noteikts zemākā cena. 

11. 

Pretendentu izslēgšanas 

noteikumi 

Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma 

procedūrā šādos gadījumos:  

1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likuma (turpmāk – SPSIL) 48.panta pirmās daļas 

2.punktā minētajā gadījumā;  

2. SPSIL 48.panta pirmās daļas 3.punktā minētajā 

gadījumā;  

3. SPSIL 48.panta pirmās daļas 6.punktā minētajā 

gadījumā;  

4. SPSIL 48.panta pirmās daļas 7.punktā minētajā 

gadījumā;  

5. SPSIL 48.panta pirmās daļas 8.punktā minētajā 

gadījumā; 

12.  Lai pretendents piedalītos 

cenu aptaujā, jāiesniedz 

šādi dokumenti  

1. Aizpildīts pretendenta pieteikums (2. pielikums). 

2. Finanšu piedāvājums (3. pielikums) 

13. 

Piedāvājuma iesniegšana 

(veids, vieta, termiņš, 

valoda, noformējuma un 

iesniegšanas prasības) 

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2022. gada 22. 

jūnijam, plkst. 16.00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: 

- nosūtīti pa pastu SIA „Adven Latvia”, Rūpniecības 

iela 13A, Cēsīs, Cēsu novads; 

- iesniegti personīgi SIA „Adven Latvia”, Rūpniecības 

iela 13A, Cēsīs, Cēsu novadā, 2.stāvā, slēgtā 

aploksnē. 

- Nosūtīti pa e-pastu cesis@adven.com , parakstīti ar 

drošu elektronisko parakstu.  

Sūtījumam jābūt nogādātam, noteiktajā adresē līdz 

augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts 

pēc minētā termiņa, netiks pieņemts un neatvērts tiks 

atdots vai nosūtīts pa pastu iesniedzējam. Piedāvājumu 

sagatavo valsts valodā (latviešu), vienā oriģinālā sējumā. 

Sūtījumam jāsatur atzīmi: Piedāvājums cenu aptaujai 

“Siltummezgla pārbūve ar siltumtrases atjaunošanu 

Zvirbuļu ielā 19, Cēsīs”, cenu aptaujas identifikācijas 

Nr. AL-Siltumapgāde-2022/03. 

Saņemtie piedāvājumi tiek reģistrēti.  

mailto:cesis@adven.com
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14. 

Pretendenta tiesības cenu 

aptaujas laikā. 

1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka 

piedāvājums ir saņemts. 

2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 

grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

3. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši cenu aptaujas 

noteikumu prasībām. 

4. Sniegt patiesu informāciju. 

5. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par 

papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu 

atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai. 

6. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu 

sagatavošanu un iesniegšanu. 

7. Nodrošināt, ka Pasūtītājs piedāvājumu saņem līdz 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

15. 

Pasūtītāja tiesības cenu 

aptaujas izvērtēšanas laikā.  

1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par 

savu piedāvājumu.  

2. Vērtēšanā pieaicināt ekspertu, ja tas nepieciešams. 

3. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši šo 

noteikumu minētajām prasībām un/vai iesniegtie 

dokumenti neatbilst, var lemt par piedāvājuma 

tālāku izskatīšanu. 

4. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī 

vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. 

5. Pēc piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā sniegt informāciju. 

6. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šiem 

noteikumiem. Izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt 

lēmumu par cenu aptaujas izbeigšanu, neizvēloties 

nevienu piedāvājumu utt.  

16. 

Cita informācija. 

1. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

2. Piedāvātā līgumcena ir nemainīga visā līguma 

izpildes termiņa laikā. 

3. Cenu aptauja var tikt pārtraukta, ja tam ir objektīvs 

pamatojums. 

4. Pretendents var iepazīties ar cenu aptaujas 

noteikumiem un tos saņemt SIA „Adven Latvia”, 

Rūpniecības ielā 13A, Cēsīs, LV-4101, 2.stāvā. 

Cenu aptaujas noteikumus ir iespējams saņemt arī 

elektroniskā veidā pēc pieprasījuma, norādot savu e-

pasta adresi.  

5. Jautājumu (-s) par noteikumiem pretendents nosūta 

ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu 

iesniegšanas beigām uz e-pastu cesis@adven.com . 

6. Atbildes uz laikā uzdotiem jautājumiem tiks 

sniegtas visiem pretendentiem, neidentificējot 

jautājuma uzdevēju. Pasūtītājs var iesniegt atbildes 

arī vēlāk par 5 (piecām) dienām pirms piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām iesūtītiem skaidrojumu 

mailto:cesis@adven.com
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pieprasījumiem, ja pretendenta uzdotais jautājums 

nebūs sarežģīts un atbilde būs ātri sagatavojama. 

7. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ar pretendentu 

piedalīšanos nav paredzēta.  

8. Par vietas apskati sazināties ar Pasūtītāja 

kontaktpersonu. 

17. 

Pielikumā 

1. Būvprojekts (1. pielikums) Tiek nosūtīts pēc 

pretendenta lūguma. 

2. Pretendenta pieteikuma forma (2. pielikums). 

3. Finanšu piedāvājums (3. pielikums) 
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2.pielikums 

 

Pretendenta pieteikums  

 

Pretendents 

Nosaukums  

Reģ. Nr./pers.kods   

Juridiskā adrese/deklarētā adrese   

Adrese korespondences saņemšanai  

Bankas rekvizīti (banka, bankas 

kods, konta Nr.) 
 

Pretendenta kontaktpersona 

Vārds, uzvārds  

Kontaktpersonas tālr. 
 

e-pasta adrese  

 

Mēs vēlamies piedalīties cenu aptaujā “Siltummezgla pārbūve ar siltumtrases 

atjaunošanu Zvirbuļu ielā 19, Cēsīs”, cenu aptaujas identifikācijas Nr. AL- 

Siltumapgāde-2022/03 

 

Cenu aptaujas priekšmets  Cena (bez 

PVN), Eur 

Būvdarbu kopējā cena  

 

Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt, izpildīt tehniskajā 

specifikācijā un savā piedāvājumā norādītās prasības. 

Apņemamies Pasūtītājam iesniegt Pasūtītāja pieprasīto norādīto informāciju, kas 

nepieciešama vērtēšanas procesā.  

Pretendents apliecina, ka: 

1) Pretendenta piedāvājums ir spēkā ___dienas; 

2) Pretendents apņemas Darbu izpildīt līdz _____________; 

3) Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā 

pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba 

līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku 

personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;  

4) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību 

pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad 

attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir 

atbrīvojusi no naudas soda;  
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5) nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

pretendenta  saimnieciskā  darbība,  uzsākta  tiesvedība  par  pretendenta  bankrotu  

vai  tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam 

pretendents būs likvidēts;  

6) Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta  (ja  tas  nav  reģistrēts  Latvijā  vai  tā  pastāvīgā  dzīvesvieta  nav  

Latvijā),  nav nodokļu  parādi,  tajā  skaitā  valsts  sociālās  apdrošināšanas  obligāto  

iemaksu  parādi,  kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;  

7) piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas un saistītas ar 

iepirkuma izpildi;  

8) Pasūtītājam nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no 

saņemtajiem piedāvājumiem;  

9) Pasūtītājs var pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kuru saņems, kā arī anulēt 

iepirkuma  rezultātus  un noraidīt  visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz iepirkuma 

līguma noslēgšanai, neinformējot mūs par šādas rīcības iemesliem; 

 

Personas, kas paraksta šo piedāvājumu vārds, 

uzvārds 
 

Personas, kas paraksta šo piedāvājumu, amats 
 

Paraksts 
 

Datums 
 

 


