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I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1. 1. Iepirkuma mērķis un metode: 

1.1.1.  Iepirkuma procedūra tiek organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta 

nosacījumiem (turpmāk tekstā – likums), kā arī ņemot vērā šajā nolikumā noteikto kārtību. 

1.1.2.  Iepirkuma mērķis ir panākt atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un 

taisnīgu attieksmi pret tiem, nodrošinot Pasūtītāja rīcībā esošo līdzekļu efektīvu izmantošanu, 

maksimāli samazinot pasūtītāja risku, izvēloties saimnieciki izdevīgāko piedāvājumu ar 

viszemāko cenu, kas atbilst konkursa nolikumā (turpmāk tekstā – Nolikums) noteiktajām 

prasībām un Tehnisko specifikāciju. 

1.1.3.  Iepirkuma mērķis ir sasniegts, ja noteikts uzvarētājs un ir noslēgts iepirkuma līgums par 

pakalpojuma veikšanu. 

2. Iepirkuma identifikācijas numurs: TNS 2017/1 

      CPV kods 44100000-1 (celtniecības meteriāli un saistītie izstrādājumi) 

3. Pasūtītājs: 

3.1. SIA „Talsu namsaimnieks” 

Pasūtītāja rekvizīti: 

Adrese:  SIA „Talsu namsaimnieks”, Ezeru laukumā 2, Talsi, Talsu novads, LV-3201. 

Vienotās reģ. Nr. 41203035896 

Tālrunis: 63232150; Fakss: 63220820 

e-pasts:  namsaimnieks@talsi.lv 

Bankas rekvizīti: 

AS “SEB banka”  

UNLALV2X 

Konta Nr.LV54UNLA0050015036916 

 

3.2. Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt tehnisku 

informāciju par iepirkuma priekšmetu, tehnisko specifikāciju: 

Guntis Eizenbergs 

SIA „Talsu namsaimnieks” namu pārvaldnieks 

Tālruņa numurs: 25430273; faksa numurs: 63220820 

e-pasta adrese: guntis.eizenbergs@talsunamsaimnieks.lv 

 

 3.3. Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja SIA „Talsu 

namsaimnieks” mājas lapas apakšadaļā http://www.talsunamsaimnieks.lv/iepirkumi/pazinojumi . 

3.4. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendentu brīvas gribas izpausme. Pasūtītājs visiem 

pretendentiem rada vienādas iespējas, lai iegūtu tiesības slēgt iepirkuma līgumu. 

4.  Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 

4.1. Iepirkuma piedāvājuma dokumentus ieinteresētā persona iesniedz slēgtā un aizzīmogotā 

iepakojumā SIA „Talsu namsaimnieks” birojā Ezeru laukumā 2 Talsos, Talsu novadā, darba 

dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, līdz 2017. gada 18.aprīlī plkst. 10:30. Piedāvājumu var 

sūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē, piegādāt ar kurjeru vai iesniegt personīgi.  Piedāvājumi, kas 

saņemti pēc augstāk minētā termiņa, netiks pieņemti un neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ 

Pretendentam. 

4.2. Ja piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa 

pastu vai ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz 

noteiktā termiņa beigām. 

4.3. Iepirkumu komisija atver iesniegtos piedāvājumus Iepirkuma piedāvājumu atvēršanas 

sanāksmē, kas notiks SIA „Talsu namsaimnieks” birojā Ezeru laukumā 2 Talsos, Talsu novadā 

2017. gada 18.aprīļa plkst. 10:30. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.  

4.4. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma 

iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu.  

mailto:namsaimnieks@talsi.lv
mailto:guntis.eizenbergs@talsunamsaimnieks.lv
http://www.talsunamsaimnieks.lv/iepirkumi/pazinojumi
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5. Piedāvājuma nodrošinājums 

5.1. Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts. 

 

6. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu 

6.1. Iepirkumā tiks pieņemti un izskatīti piedāvājumi no tiem pretendentiem, kuri būs 

noformējuši un iesnieguši piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma prasībām. 

Pretendentiem jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto veidlapu 

formai. Visām izmaksām piedāvājumā jābūt norādītām euro. 

6.2. Piedāvājumu jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā, uz kura norādīts: 

 Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese; 

 Pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese, telefona, faksa nr., 

e-pasta adrese; 

„Piedāvājums iepirkumā „CELTNIECĪBAS MATERIĀLU UN TO SASITĪTO 

IZSTRĀDĀJUMU PIEGĀDE SIA „TALSU NAMSAIMNIEKS” VAJADZĪBĀM”,  

identifikācijas numurs TNS 2017/1. Neatvērt līdz 2017.gada 18.aprīļa plkst. 10:30”. 

6.3. Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam 

dokumentam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu 

valodā. Ja piedāvājumam pievieno dokumentu kopijas, tās apliecina normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

6.4. Piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. 

6.5. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. Diegiem 

jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar 

Pretendenta zīmogu un Pretendenta parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam 

jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu. 

Piedāvājumam pievienotais informatīvais materiāls (bukleti, attēli u.tml.) nav jācaurauklo. 

6.6. Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām. 

6.7. Piedāvājuma sākumā aiz titullapas jāievieto satura rādītājs. Ja piedāvājums iesniegts 

vairākos sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma satura 

rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā. 

6.8. Piedāvājumu jāievieto vienā aploksnē. Aploksne jāaizlīmē un kopā ar informatīvajiem 

materiāliem jāievieto Nolikuma 6.2. apakšpunktā minētajā iepakojumā. 

6.9. Iepirkuma pieteikums jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā 

pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir personu apvienība jebkurā to kombinācijā, pieteikumu 

jāparaksta katras personas, kas iekļauta personas apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai 

tā pilnvarotai personai. 

6.10. Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā 

iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav 

atbilstoši noformēts, piedāvājums atdodams tā iesniedzējam un piedāvājuma saņemšanu 

nereģistrē. 

6.11. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem nolikuma, 

tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem. 

6.12. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem 

Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz 

līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 

6.13. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma apjomu. Ja 

tiek iesniegti vairāki piedāvājuma varianti, tad netiek vērtēts neviens no tiem. 
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II. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS 

7. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

7.1. Iepirkuma priekšmets ir „Celtniecības materiālu un ar to saistīto izstrādājumu piegāde SIA 

„Talsu namsaimnieks” vajadzībām”, saskaņā ar šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām. 

7.2. Plānotā līgumcena EUR 41999,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit 

deviņi euro un 00 centi) bez PVN, tai skaitā Tehniskajā specifikācijā neparedzēto preču iegādei 

paredzētā summa. 

7.3.Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu Piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu. 

Iepirkuma priekšmeta dalījums daļās un piedāvājumu iesniegšana pa daļām nav pieļaujama. 

7.4. Norēķinu kārtība: SIA „Talsu namsaimnieks” veiks apmaksu par piegādāto preci 30 

(trīsdesmit) darba dienu laikā pēc atskaites (izrakstītā rēķina) saņemšanas. 

III. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

8. Tehniskais apraksts: 

8.1. Prece piegādājama saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā norādītājām prasībām. 

8.2. Pretendentam Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Tehniskās specifikācijas 

prasībām (skat. Pielikums Nr.2). Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jānorāda pārdodamās 

preces veids un mazumtirdzniecības cena. 

8.3.Pretendents, aizpildot Nolikuma 3. pielikumu „Tehniskais piedāvājums” nedrīkst patvaļīgi 

veikt grozījumus: izlaist atsevišķas ailes, papildināt ar jaunām ailēm, grozīt preču aprakstu vai 

mērvienību 

8.4. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai (4.Pielikums),  

nodrošinot preces bezmaksas piegādi līdz pretendenta noliktavai Rīgas ielā 14, Talsos, Talsu 

novadā. Finanšu piedāvājuma cenas jānorāda euro bez pievienotās vērtības nodokļa. 

8.5. Visas izmaksas, kas saistītas ar pasūtījuma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi sedz izpildītājs un 

tām jābūt ietvertām norādītajās cenās. 

III. PRASĪBAS PRETENDENTIEM 

9. Pretendents: 

9.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu piegādātāju apvienība 

jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā sniegt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus un 

ir iesniegusi piedāvājumu iepirkumam, atbilstoši šī nolikuma prasībām. 

 9.2. Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma 

izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda 

pasūtītājam, piedāvājumam pievienojot attiecīgus dokumentus, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie 

resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma 

izpildei.  

10. Prasības attiecībā uz pretendenta profesionālo darbību, saimniecisko un finansiālo 

stāvokli, tehniskajām un profesionālajām spējām: 

10.1. Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs; 

10.2. Pretendentam jānodrošina Pasūtītājam iespēju iegādāties preces tirdzniecības vietā, kas 

atrodas Talsu novadā, darba dienās no pulksten 900 līdz 1700
. Tirdzniecības vietā Talsu novadā, 

jābūt nodrošinātam ar ne mazāk kā 90% no iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādīto preču 

sortimenta. 

10.3. Ja Pasūtītājam nepieciešamā prece nav tirdzniecības vietā, pretendents nodrošina 

bezmaksas piegādi atsevišķās partijās pēc Pasūtītāja pieprasījuma 6 (sešu) stundu laikā neatkarīgi 

no veiktā pasūtījuma apjoma un summas. 

10.4. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījumus būvmateriālu tirdzniecībā iepriekšējos divos gados ir 

lielāks vai vienāds ar paredzamo šī iepirkuma līgumcenu (bez pievienotās vērtības nodokļa), Ja 
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Pretendents darbojas mazāk, nekā divus gadus, vidējo finanšu apgrozījumu aprēķina par tā kopējo 

pastāvēšanas periodu. 

10.5. Pretendentam jābūt vismaz trīs pasūtītāju pozitīvām atsauksmēm. 

10.6. Pretendentam jānodrošina kvalitatīvs materiālu sortiments, kuri atbilst Latvijas Republikā 

spēkā esošiem būvnormatīviem un standartiem, ir atbilstoši sertificēti un to atbilstība novērtēta 

saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.  

10.7. Pretendentam jānodrošina precēm garantija ne mazāka, kā to noteicis preces ražotājs. 

10.8. Jānodrošina piegādājamo preču vienību cenas nemainīgumu visā līguma izpildes laikā, 

izņemot gadījumu, ja tās tiek samazinātas. 
 

11. Iesniedzamie atlases dokumenti, lai apliecinātu atbilstību iepriekš minētiem 

nosacījumiem un prasībām:  

11.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (Pielikums Nr.1); 

11.2. Komersanta reģistrācijas apliecība (kopija) vai kompetentās institūcijas izsniegta izziņa par 

Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā vai līdzvērtīgā komercdarbību reģistrējošā iestādē 

ārvalstīs (ja attiecināms); 

11.3. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka piedāvājumu iesniegšanas pēdējā dienā, 

pretendentam  Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā patstāvīgā dzīvesvieta, nav 

nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 

kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro; 

11.4.Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka tas atbilst nolikuma 10.2.punkta prasībām, norādot 

pretendenta tirdzniecības  vietu Talsu novada administratīvās teritorijas robežās; 

11.5.Pretendenta izziņa par Pretendenta finanšu apgrozījumu būvmateriālu tirdzniecībā 

iepriekšējos  divos gados vai, ja Pretendents darbojas mazāk kā divus gadus, izziņa par tā kopējo 

pastāvēšanas periodu un vidējo finanšu apgrozījumu būvmateriālu tirdzniecībā. 

11.6.Informācija par Pretendenta būtiskākajām piegādēm, norādot Pasūtītāju, pasūtītāja kontakt 

informāciju, tālruni, piegādes laiku, apjomu un summu.  

11.7. Atsauksmes no trīs Pretendenta klientiem (pasūtītājiem). 

11.8. Tehniskais piedāvājums (Pielikums nr.3) 

11.9. Finanšu piedāvājums (Pielikums nr.4)  

11.10. Tehniskais piedāvājums (sagatavots Microsoft Excel formātā) un finanšu piedāvājums 

elektroniskā datu nesējā (CD) 

 

IV. PIEDĀVĀJUMU PĀRBAUDE UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

12. Vispārīga informācija: 

12.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu 

komisija veic slēgtā sēdē. 

12.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā 

komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav 

iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā. 

12.3. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas 

nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu 

vērtēšanai un salīdzināšanai. 

12.4. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai 

pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. 

12.5. Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz 

kuram pretendentam jāsniedz atbilde. 

12.6. Ja pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija 

piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā. 

12.7. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai 

un salīdzināšanai komisija var pieaicināt ekspertu. 
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12.8. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. 

Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš 

varētu būt ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts 

pievieno atzinumam. 

12.9. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt komisiju pieprasīt no 

pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai. 

12.10. Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst 

izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai. 

13. Vērtēšanas kārtība 

13.1. Pretendentu piedāvājumus komisija izvērtēs un iepirkuma procedūras uzvarētāju noteiks 

slēgtā komisijas sēdē. 

13.2. Informācija, kas attiecas uz iepirkuma procedūras piedāvājumu izskatīšanu, izskaidrošanu, 

novērtēšanu un salīdzināšanu un iepirkuma procedūras uzvarētāja izvēli, netiks izpausta 

Pretendentiem vai jebkurām citām personām, kuras nav oficiāli iesaistītas šajā procesā līdz 

brīdim, kamēr netiek paziņots iepirkuma procedūras uzvarētājs. 

13.3. Pārbaudot piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija pārbauda 

atbilstību noformējuma prasībām, atbilstību pretendentu atlases prasībām, atbilstību tehniskajai 

specifikācijai un veic piedāvājuma izvēli. 

13.4. Komisija publiski pieejamās datu bāzēs pārliecinās, ka uz Pretendentu neattiecas Publisko 

iepirkumu likuma 9. panta 8.daļā paredzētie izslēgšanas nosacījumi. 

13.5. Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti par 

iepirkuma komisijas lēmumu. Par to pretendentiem tiek nosūtīta vēstule, izmantojot pretendenta 

pieteikumā norādītos kontaktus. 

13.6. Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 5 darba dienu laikā no 

brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis parakstīt līgumu. 
13.7.Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Līgumu ar pasūtītāju, Pircējs pieņem lēmumu slēgt Līgumu 

ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, bet tas atsakās līgumu slēgt, 

Pircējs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

 

14. Piedāvājuma izvēlēs kritērijs: 

Piedāvājumu izvēles kritērijs- saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.   

V. PIELIKUMI 

Nolikumam ir šādi pielikumi: 

1. pielikums – Iepirkuma pieteikums; 

2. pielikums – Tehniskā specifikācija 

3. pielikums – Tehniskais piedāvājums; 

4. pielikums – Finanšu piedāvājums; 

5. pielikums – Būvmateriālu iepirkuma līguma projekts. 
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1.pielikums nolikumam 

ID Nr. TNS 2017/1 

 
PIETEIKUMS DALĪBAI PUBLISKAJĀ IEPIRKUMĀ 

 

 

   
Sabiedrības nosaukums reģistrācijas numurs 

  

kuras vārdā saskaņā ar  rīkojas 
 pārstāvības pamats  Sabiedrības vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds 

 

Ar šo piesakās piedalīties iepirkumā „CELTNIECĪBAS MATERIĀLU UN TO SAISTĪTO 

IZSTRĀDĀJUMU PIEGĀDE SIA „TALSU NAMSAIMNIEKS” VAJADZĪBĀM” 
 (TNS 2017/1). 

 

Apliecinām, ka: 

- esam iepazinušies un pilnībā piekrītam iepirkuma nolikuma un līguma projekta prasībām; 

- uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktie 

izslēgšanas nosacījumi; 

− nodrošināsim preču iegādes vietu  Talsu  novada administratīvi teritoriālās robežas 

ietvaros; 

− esam iepazinušies un pilnībā piekrītam iepirkuma nolikuma un līguma projekta prasībām; 

− apņemamies slēgt Līgumu un izpildīt visus Līguma nosacījumus, ja Pircējs izvēlēsies šo 

piedāvājumu 

− visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: z.v. 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  

Juridiskā adrese:  

Faktiskā adrese:  

Bankas rekvizīti:  

Kontaktpersona:  

Tālruņa numurs:  

Faksa numurs:  

E-pasta adrese:  
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2.pielikums nolikumam 

ID Nr. TNS 2017/1 

 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

IEPIRKUMAM  „CELTNIECĪBAS MATERIĀLU UN TO SAISTĪTO IZSTRĀDĀJUMU 

PIEGĀDE SIA „TALSU NAMSAIMNIEKS” VAJADZĪBĀM” 

 

 
1. Vispārīgās prasības iepirkumam 

 

 

1. Pretendentam jānodrošina kvalitatīvs materiālu sortiments, kurš atbilst Latvijas 

Republikā spēkā esošiem būvnormatīviem un standartiem, ir atbilstoši sertificēti un to 

atbilstība novērtēta saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.  

2. Gadījumos, kad tehniskajās specifikācijās norādītas kāda materiāla vai iekārtas specifiska 

izcelsme, zīmols, patenti vai specifiski preču veidi, pretendents var piedāvāt šādu 

materiāla vai iekārtas ekvivalentu, pierādot kvalitātes, funkcionālās un/vai darbības 

prasību atbilstību. Šie nosacījumi attiecināmi arī uz Līguma izpildes laiku, ka piedāvātie 

materiāli, kurus vairs neražo vai citādi ir apgrūtināta to iegāde, var tikt aizstāti ar 

ekvivalentiem.  

3. Pretendentam jānodrošina materiālu iegādi tirdzniecības vietā Talsu novada teritorijā. 

4. Pretendentam jānodrošina izvēlēto materiālu piegādi, kuri ir pieejami Pretendenta 

tirdzniecības vietā vai noliktavā, 1 (vienas) darba dienas laikā. 

5. Par tādu materiālu piegādi, kuri neatrodas uz vietas un kurus jāpasūta, piegādes termiņš ir 

sešas stundas no Pasūtījuma veikšanas brīža. 

6. Pretendentam jānodrošina piedāvāto materiālu garantija atbilstoši Latvijas Republikas 

spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kā arī nekvalitatīvo materiālu apmaiņa par saviem 

līdzekļiem. 
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3.pielikums nolikumam 

ID Nr. TNS 2017/1 

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 
         „Būvmateriāli un instrumenti” 

     

           Furnitūra, skrūves un būvkalumi 
    

     

Nosaukums Fasējums Mērv. 

Summa 

par 

vienību 

EUR 

Piezīmes 

     Enģe durvīm, uzliekamā, 130mm, cinks   gab     

     Atslēgas cilindrs 30/30mm, hroma apdare, 5.atslēgas   gab     

     Slēdzenes komplekts ar cilindru, iekaļams,misiņa apdare,  

iekšdurvīm un ārdurvīm 
  gab     

     Durvju slēdzene koka un MDF durvīm (ar izvelkamu rīģeli 

durvju puses maiņai) 
  gab     

     Slēdzenes komplekts WC, hroma apdare (komplektā – rokturis, 

tualetes uzgrieznis, pretplāksne, uzlikas) 
  gab     

     Slēdzenes komplekts WC, balta apdare (komplektā – rokturis, 

tualetes uzgrieznis, pretplāksne, uzlikas) 
  gab     

     Piekaramā atslēga 75mm (lētākais piedāvājums)   gab     

     Iekšdurvju rokturi (balts)   gab     

     Iekšdurvju rokturi (matēts hroms)   gab     

     Universālais dībelis, poliamīds 6*35mm   100.gab     

     Universālais dībelis, poliamīds 8*50mm   100.gab     

     Universālais dībelis, poliamīds 10*60mm   100.gab     

     Dībeļnaglas 6*40mm (gremdgalva, neilona ar naglu)   100.gab     

     Dībeļnaglas 6*50mm (gremdgalva, neilona ar naglu)   100.gab     

     Dībeļnaglas 6*60mm (gremdgalva, neilona ar naglu)   100.gab     

     Dībeļnaglas 8*60mm (gremdgalva, neilona ar naglu)   100.gab     

     Dībeļnaglas 8*80mm (gremdgalva, neilona ar naglu)   100.gab     

     Dībeļnaglas 8*100mm (gremdgalva, neilona ar naglu)   100.gab     

     Reģipša skrūves  metāla karkasiem (smalkā vītne) –3.5*25mm   100.gab     

     Reģipša skrūves  metāla karkasiem (smalkā vītne)  –3.5*35mm   100.gab     

     Reģipša skrūves  metāla karkasiem (smalkā vītne)  –3.5*42mm   100.gab     

     Skrūves metālam Knauf LN  3.5*9mm vai analogs   100.gab     

     Skrūves metālam Knauf LN  3.5*16mm vai analogs   100.gab     

     Reģipša skrūve ar rupjo vītni 3.5*25mm   100.gab     

     Reģipša skrūve ar rupjo vītni 3.5*32mm   100.gab     

     Reģipša skrūve ar rupjo vītni 3.5*42mm   100.gab     

     Reģipša skrūve ar rupjo vītni 3.5*50mm   100.gab     

     Reģipša skrūve ar rupjo vītni 4.2*75mm   100.gab     

     Reģipša skrūve ar rupjo vītni 4.8*100mm   100.gab     

     Reģipša skrūve ar rupjo vītni 4.8*130mm   100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, balti cinkota 2.5*20mm   100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, balti cinkota 3*20mm   100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, balti cinkota 3*30mm   100.gab     
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Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, balti cinkota 3.5*20mm   100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, balti cinkota 3.5*35mm   100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, balti cinkota 3.5*50mm   100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, balti cinkota 4*25mm   100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, balti cinkota 4*35mm   100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, balti cinkota 4*55mm   100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, balti cinkota 4.5*16mm   100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, balti cinkota 4.5*16mm   100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, balti cinkota 4.5*25mm   100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, balti cinkota 4.5*40mm   100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, balti cinkota 4.5*60mm   100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, balti cinkota 

4.5*80/48mm 
  100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, balti cinkota 6*50mm   100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, balti cinkota 6*70/42mm   100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, balti cinkota 6*90/54mm   100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, balti cinkota 6*120/72mm   100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, dzelteni cinkota 

2.5*20mm 
  100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, dzelteni cinkota 3*20mm   100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, dzelteni cinkota 3*30mm   100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, dzelteni cinkota 

3.5*20mm 
  100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, dzelteni cinkota 

3.5*35mm 
  100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, dzelteni cinkota 

3.5*50mm 
  100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, dzelteni cinkota 4*25mm   100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, dzelteni cinkota 4*35mm   100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, dzelteni cinkota 4*55mm   100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, dzelteni cinkota 

4.5*16mm 
  100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, dzelteni cinkota 

4.5*16mm 
  100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, dzelteni cinkota 

4.5*25mm 
  100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, dzelteni cinkota 

4.5*40mm 
  100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, dzelteni cinkota 

4.5*60mm 
  100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, dzelteni cinkota 

4.5*80/48mm 
  100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, dzelteni cinkota 6*50mm   100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, dzelteni cinkota 

6*70/42mm 
  100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, dzelteni cinkota 

6*90/54mm 
  100.gab     

     Skrūve kokam ar konisku gremdgalvu, dzelteni cinkota 

6*120/72mm 
  100.gab     

     Skrūve kokam ar sešstūra galvu 5x20mm, Zn, Din 571   100.gab     

     Skrūve kokam ar sešstūra galvu 5x30mm, Zn,  Din 571   100.gab     

     Skrūve kokam ar sešstūra galvu 5x50mm, Zn,  Din 571   100.gab     

     Skrūve kokam ar sešstūra galvu 6x50mm, Zn,  Din 571   100.gab     

     Biezā paplāksne 5*18*2mm, Zn   100.gab     

     Biezā paplāksne 6*22*2mm, Zn   100.gab     
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Biezā paplāksne 8*28*3mm, Zn   100.gab     

     Uzgriežņi M6   100.gab     

     Uzgriežņi M8   100.gab     

     Uzgriežņi M12   100.gab     

     Vītņstieņi M6*1m   gab     

     Vītņstieņi M8*1m   gab     

     Vītņstieņi M12*1m   gab     

     Stūra leņķis 3*35*50*50   gab     

     Stūra leņķis 2*40*50*50   gab     

     Stūra leņķis 2.5*40*90*90   gab     

     Stūra leņķis 2.5*40*40*140   gab     

     Pastiprināts stūra leņķis 2*54*67*67   gab     

     Pastiprināts stūra leņķis 2*90*106*106   gab     

     Pastiprināts stūra leņķis 2.5*90*106*106   gab     

     Mēbeļu stūrīši 2*15*30/30   gab     

     Mēbeļu stūrīši 2*20*40/40   gab     

     Mēbeļu stūrīši 2*20*80/80   gab     

     Mēbeļu stūrīši 2*30*50/50   gab     

     Montāžas lenta 25*2mm   m     

     Taisnā savienojuma plate ar perforētiem caurumiem 2*40*120   gab     

     Taisnā savienojuma plate ar perforētiem caurumiem 2*40*160   gab     

     Taisnā savienojuma plate ar perforētiem caurumiem 2*100*200   gab     

     
     

      
    

     
     

     Cements, kaļķi, apmetumi, sausie maisījumi, 

būvķīmija;     

     

Nosaukums Fasējums Mērv. 

Summa 

par 

vienību 

EUR 

Piezīmes 

     Ģipša apmetums Knauf MP – 75 vai analogs 30 kg kg     

     
Dziļumgrunts virsmas nostiprināšanai Sacret TGW vai analogs 10 l L   

Ceresit 

CT17 

     Grunts pirms dekoratīvā apmetuma Sacret PG vai analogs 20 kg kg   Knauf  

     Universālā grunts Sacret UG (koncentrāts) vai analogs 1 l L     

     Šķidrā pretsala piedeva 5 l L     

     Plastifikators betonam 5 l L     

     Ziemas plastifikators 5 l L     

     Grunts Kvarca SAKRET QG vai analogs  5 kg kg     

     Kontakt - grunts „Omi-Grunts” (Betonkontakts) vai analogs 5 kg kg     

     Bituma hidroizolācijas masa DEN Bit - D vai analogs 10 kg kg     

     Bituma hidroizolācijas masa DEN Bit - M vai analogs 10 kg kg     

     Flīžu līme stingrām virsmām, pelēka, Sacret FK vai analogs 5 kg kg     

     Elastīgā flīžu līme, pelēka, Sacret FKe vai analogs 5 kg kg     

     Super elastīgā flīžu līme Sacret FFK vai analogs 5 kg kg     

     Grīdu izlīdzinošā masa Sacret BAM vai analogs   kg   Uniplan 

     Līmēšanas java Sacret BK vai analogs   kg   BAK 
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Pelēkā līmēšanas un armēšanas java Sacret BAK vai analogs   kg     

     Dekoratīvais apmetums 2mm Sacret SBP vai analogs   kg   Strukturputz 

     Dekoratīvais apmetums 2mm Sacret MRP-E vai analogs   kg   Dekorputz 

     Mūrēšanas java Sacret PM-Super vai analogs   kg     

     Mūrēšanas – apmešanas java Sacret ZM vai analogs   kg     

     Betons – klons Sacret BE vai analogs   kg     

     Kaļķa – cementa apmetums pelēks   kg     

     Pelēkais portlandcements  42,5N/M500   kg     

     Masa flīžu šuvēm balts, mitrām telpām 5 kg kg   Mapei 

     Špahtele mitrām un sausām telpām Sacret FIN Plus vai analogs   kg     

     Llidzeklis pret sēnītēm, aļģēm, sūnām, ķērpjiem   L   DSC 

     
     

     
     

     Krāsas, lakas, šķidinātāji krāsošanas darbarīki; 
    

     

Nosaukums Fasējums Mērv. 

Summa 

par 

vienību 

EUR 

Piezīmes 

     Acetons 1 l L     

     Vaitspirts 1 l L     

     Terpentīns 1 l L     

     Šķīdinātājs 646 1 l L     

     Krāsa grīdai, alkīda emalja, gaiši brūna 2.7 l L     

     Krāsa grīdai, alkīda emalja, pelēka 2.7 l L     

     Krāsa grīdai, alkīda emalja, sarkan brūna 2.7 l L     

     Krāsa kokam, balta, matēta, alkīda emalja 2.7 l L     

     Laka grīdai, īpaši izturīga 2.7 l L     

     Antiseptiķis kokam RP WOOD, zaļš vai analogs 5 l L     

     Antiseptiķis kokam RP WOOD, brūns vai analogs   L     

     Antiseptiķis kokam RP WOOD, bezkrāsains vai analogs   L     

     Ūdens emulsijas krāsa Vivacolor 3 vai analogs 9 l L     

     Ūdens emulsijas krāsa Vivacolor 7 vai analogs 9 l L     

     Ūdens emulsijas krāsa Vivacolor 12 vai analogs 9 l L     

     Krāsa kokam Villa Akva, balta, vai analoga 11.7 l L     

     Fasādes krāsa Vivacolor Hansa Sokkel, balta, vai analoga 9 l L     

     Fasādes krāsa Vivacolor Hansa Silikat, balta, vai analoga 9 l L     

     Alkīda emaljas krāsa, balta   L     

     Alkīda emaljas krāsa, brūna   L     

     Alkīda emaljas krāsa, zaļa   L     

     Alkīda emaljas krāsa, pelēka   L     

     Lenta krāsotāju 30*50m   gab     

     Lenta krāsotāju 50*50m   gab     

     Vanniņa krāsai 31x35cm plast   gab     

     Kāti ar vītni 1,4 m   gab     

     Otas 20 mm   gab     

     Otas 30 mm   gab     

     Otas 40 mm   gab     

     Otas 50 mm   gab     
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Rūlīša turētāji   gab     

     Rullīši 20 cm ar spalvām   gab     

     Rullīši 20 cm paralona   gab     

     
 

         Citi celtniecības materiāli 
    

     

Nosaukums Fasējums Mērv. 

Summa 

par 

vienību 

EUR 

Piezīmes 

     Melna plēve, 120mcr   Kv.m     

     Melna plēve, 200mcr   Kv.m     

     Caurspīdīga  plēve, 120mcr   Kv.m     

     Caurspīdīga  plēve, 200mcr   Kv.m     

     Dzeltenā tvaika izolācijas plēve, 150mcr   Kv.m     

     Dzeltenā tvaika izolācijas plēve, 200mcr   Kv.m     

     Ātri žūstošs krāsojams akrila hermētiķis, balts 310ml   gab     

     Ķīmiski skābi saturošs nepelējošs silikona hermētiķis 

profesionālai izmantošanai, balts, 310ml 
  gab     

     Ķīmiski skābi saturošs nepelējošs silikona hermētiķis 

profesionālai izmantošanai, caurspīdigs, 310ml 
  gab     

     Neitrāls celtniecības silikons (Makrosil AA105 vai analogs), 

caurspīdīgs, 310ml 
  gab     

     Karstumizturīgs hermetiķis, 310ml   gab     

     Montāžas putas 750ml ar trubiņu   gab     

     Montāžas putas 750ml putupistolēm   gab     

     Montāžas putas 750ml putupistolēm, ziemai   gab     

     Montāžas putas ugunsizturīgas (ugunsizturības klase EI 20EI 

180), 750ml putupistolēm 
  gab     

     LĪME MONTAGEKIT 310ml vai analoga   gab     

     ISOVER KK-AL 28x30mm vai analogs   m     

     ISOVER KK-AL 35x30mm vai analogs   m     

     ISOVER KK-AL 42x30mm vai analogs   m     

     ISOVER KK-AL 54x30mm vai analogs   m     

     ISOVER KK-AL 76x30mm vai analogs   m     

     Riģipsis 12,5mm   Kv.m     

     Mitrumizturīgs riģipsis, 12.5m   Kv.m     

     Riģipsis grīdai, 12.5mm   Kv.m     

     Ugunsizturīgs riģipsis, 12,5mm   Kv.m     

     OSB mitrumizturīgā plātne 6mm   Kv.m     

     OSB mitrumizturīgā plātne 9mm   Kv.m     

     OSB mitrumizturīgā plātne 12mm   Kv.m     

     OSB mitrumizturīgā plātne 18mm   Kv.m     

     OSB mitrumizturīgā plātne 22mm   Kv.m     

     Egles finieris 9mm   Kv.m     

     Egles finieris 12mm   Kv.m     

     Egles finieris 18mm   Kv.m     

     Preskartons, 3.2mm   Kv.m     

     Reģipša sietlente 48mmx20m   gab     

     Armatūras siets D=4mm, acs 150x150mm   Kv.m     

     Armatūras siets D=6mm, acs 150x150mm   Kv.m     
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Akmens vate plāksnēs, 50mm, lamda D=0.037(W/mK)   Kv.m     

     Akmens vate plāksnēs, 100mm, lamda D=0.037(W/mK)   Kv.m     

     Akmens vate ruļļos, 50mm, lamda D=0.04(W/mK)   Kv.m     

     Akmens vate ruļļos, 100mm, lamda D=0.04(W/mK)   Kv.m     

     Silikātķieģelis, 250*120*88mm   gab     

     Dūmvadu ķieģelis, pilnais, virsjumta, sarkans, 250*120*250mm   gab     

     Krāsns ķieģelis, pilnais, sarkans, 250*120*65mm   gab     

     Viļnotās  jumta loksnes (izgatavotas uz bituma un orgasnisku 

šķidru bāzes), brūnas 
  Kv.m     

     Viļnotās  jumta loksnes (izgatavotas uz bituma un orgasnisku 

šķidru bāzes), sarkanas 
  Kv.m     

     Bezazbesta šīferis (Eternit Klasika M vai analogs),  nekrāsots   Kv.m     

     Ruberoīds, 3.5mm   Kv.m     

     Keramzītbetona bloks, 3Mpa, 150*490*185mm   m3     

     Keramzītbetona bloks, 3Mpa, 200*490*185mm   m3     

     Keramzītbetona bloks, 3Mpa, 2500*490*185mm   m3     

     Riģipša profils UD-28   m     

     Riģipša profils CD   m     

     Riģipša profils CW   m   100 mm 

     Riģipša profils UW   m   100 mm 

     Stūra šina, alumīnija, 25*25mm   m     

     U veida skava CD profiliem   100gb     

     Amortizācijas lenta 30mm*30m   gab     

     Smilšaudums 120*50m, Nr.100   m     

     Smilšaudums 120*50m, Nr.120   m     

     Smilšaudums 120*50m, Nr.150   m     

     Smilšaudums 120*50m, Nr.180   m     

     Smilšaudums 120*50m, Nr.40   m     

     Smilšaudums 120*50m, Nr.60   m     

     Smilšaudums 120*50m, Nr.80   m     

     
     

     Instrumenti 
    

   

Nosaukums Fasējums Mērv. 

Summa 

par 

vienību 

EUR 

Piezīmes 
 

    Abraz.disks 125mm, 1mm, akmenim   gab     
 

    Abraz.disks 125mm, 1mm, tēraudam   gab     
 

    Abraz.disks 230mm, 1mm, akmenim   gab   230x2mm 
 

    Abraz.disks 230mm, 1mm, tēraudam   gab   230x2mm 
 

    Abraz.disks 125mm, 2.5mm, akmenim   gab     
 

    Abraz.disks 125mm, 2.5mm, tēraudam   gab     
 

    Abraz.disks 230mm, 2.5mm, akmenim   gab     
 

    Abraz.disks 230mm, 2.5mm, tēraudam   gab     
 

    Āmurs 1500g 38cm   gab     
 

    Asmenīši nažu nolai.rezerves 18mm   gab     
 

    Cirvis galdnieka 800g   gab     
 

    Griez.disks met.125x1,2x22   gab     
 

    Griezējdisks 115x1,0x22,2 met.   gab     
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Griezējdisks 125x2,0x22,2 met   gab     
 

    Griezējdisks 230x2,0x22,2 met   gab     
 

    Lāpsta    gab     
 

    Lāpsta zemes darbiem   gab     
 

    Maklovica PVS rokt   gab     
 

    Mērlente 5m   gab     
 

    Nazis univ. 18Mm   gab     
 

    Špakteļlapsta 100mm   gab     
 

    Špakteļlāpsta nerūs. 450Mm   gab     
 

    Urbis  BOSCH met.5,0x86mm vai analogs   gab     
 

    Urbis BOSCH bet.,met.5mm,8mm vai analogs   gab     
 

    Urbis BOSCH met.4,2x75mm vai analogs   gab     
 

    Urbis BOSCH met.6,8x109mm vai analogs   gab     
 

    Urbis bosch met.8,0x117mm vai analogs   gab     
 

    Urbis ISC HSS 10,0X133X87 vai analogs   gab     
 

    Urbis ISC HSS 4,0x75x43 vai analogs   gab     
 

    Urbis ISC HSS 6,0X93X57 vai analogs   gab     
 

    Urbis ISC HSS 8,2x117x75 vai analogs   gab     
 

    Zāģa asmens metāla zāģiem    gab     
 

    Zīmulis namdara   gab     
 

    
 

         „Ūdens, kanalizācijas un siltumapgādes materiāli” 

         

Nosaukums Fasējums Mērv. 

Summa 

par 

vienību 

EUR 

Piezīmes 

     Alumīnija lenta 50mm x 50m   gab     

     Atgaisotājs automāt.   gab     

     Blīve ½”   gab     

     Blīve ¾”   gab     

     Blīve 1 ½”   gab     

     Blīve 1”   gab     

     Blīve 2”   gab     

     Bezvītņu savienojumi ½”   gab     

     Bezvītņu savienojumi ¾”   gab     

     Bezvītņu savienojumi 1 ½”   gab     

     Bezvītņu savienojumi 1”   gab     

     Bezvītņu savienojumi 2”   gab     

     Caurule ekopl. 20*3.4   m     

     Caurule ekopl. 25*4.2   m     

     Caurule ekopl. 32*5.4   m     

     Caurule ekopl. 40*4.5   m     

     Caurule ekopl. 63*10.5   m     

     Caurule kanaliz. (iekšējās) PP 110*500   gab     

     Caurule kanaliz. (iekšējās) PP 110*1000   gab     

     Caurule kanaliz. (iekšējās) PP 110*1500   gab     

     Caurule kanaliz. (iekšējās) PP 40*1000   gab     

     Caurule kanaliz. (iekšējās) PP 40*1500   gab     

     



16 

 

Caurule kanaliz. (iekšējās) PP 40*500   gab     

     Caurule kanaliz. (iekšējās) PP 50*1000   gab     

     Caurule kanaliz. (iekšējās) PP 50*2000   gab     

     Caurule kanaliz. (iekšējās) PP 50*500   gab     

     Dušas komplekts (lētākais piedāvājums)   gab     

     Dušas šļūtene ( pievads dušas klausulei)1.5m   gab     

     Kontruzgrieznis ½”   gab     

     Kontruzgrieznis ¾”   gab     

     Kontruzgrieznis 1 ¼”   gab     

     Kontruzgrieznis 1 ½”   gab     

     Kontruzgrieznis 1”   gab     

     Korķis ½” F   gab     

     Korķis ¾” F   gab     

     Korķis 1 ¾” F   gab     

     Korķis 1” F   gab     

     Korķis ½” M   gab     

     Korķis ¾” M   gab     

     Korķis 1 ¾” M   gab     

     Korķis 1” M   gab     

     Korķis kanaliz. 110   gab     

     Korķis kanaliz. 50   gab     

     Lenta pakojamā 50mm   gab     

     Līkums 16/90   gab     

     Līkums 20/45   gab     

     Līkums 20/90   gab     

     Līkums 25/90   gab     

     Līkums 32/45   gab     

     Līkums 32/90   gab     

     Līkums 40/90   gab     

     Līkums 50/45   gab     

     Līkums 50/90   gab     

     Līkums 63/90   gab     

     Līkums kanaliz. 110/15   gab     

     Līkums kanaliz. 110/30   gab     

     Līkums kanaliz. 110/45   gab     

     Līkums kanaliz. 110/67.5   gab     

     Līkums kanaliz. 110/90   gab     

     Līkums kanaliz. 40/15   gab     

     Līkums kanaliz. 40/45   gab     

     Līkums kanaliz. 40/67.5   gab     

     Līkums kanaliz. 40/90   gab     

     Līkums kanaliz. 50/15   gab     

     Līkums kanaliz. 50/30   gab     

     Līkums kanaliz. 50/45   gab     

     Līkums kanaliz. 50/67.5   gab     

     Līkums kanaliz. 50/90   gab     

     Līkums25/45   gab     

     Lini   kg     
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Lodveida ventīlis ½” FF   gab     

     Lodveida ventīlis ½” FM   gab     

     Lodveida ventīlis ¾” FF   gab     

     Lodveida ventīlis ¾” FM   gab     

     Lodveida ventīlis 1 ¼” FF   gab     

     Lodveida ventīlis 1 ½” FF   gab     

     Lodveida ventīlis 1 ½” FM   gab     

     Lodveida ventīlis 1” FF   gab     

     Lodveida ventīlis 1” FM   gab     

     Lodveida ventīlis 2” FF   gab     

     Lok. savienojums FF 30cm   gab     

     Lok. savienojums FF 50cm   gab     

     Lok. savienojums FF 60cm   gab     

     Lok. savienojums FF 80cm   gab     

     Lok. savienojums FM 100cm   gab     

     Lok. savienojums FM 50cm   gab     

     Pāreja ½” x ¾”   gab     

     Pāreja kanaliz. 40/50   gab     

     Pāreja kanaliz. 50/110   gab     

     Pāreja metin. 40/20   gab     

     Pāreja metin. 40/89   gab     

     Pāreja metin. 57/76   gab     

     Pāreja metin. 60/76   gab     

     Pāreja metin. 76   gab     

     Pāreja metin. 76/89   gab     

     Pāreja saskrūvei 40   gab     

     Pāreja saskrūvei 50   gab     

     Pretvārsts ½”   gab     

     Remontuzmava ½” GEBO   gab     

     Remontuzmava ¾” GEBO   gab     

     Remontuzmava 1 ¼” GEBO   gab     

     Remontuzmava 1 ½” GEBO   gab     

     Remontuzmava 1” GEBO   gab     

     Remontuzmava 2 ½” GEBO   gab     

     Remontuzmava 2” GEBO   gab     

     Saskrūve (amerik.) 20   gab     

     Saskrūve 25   gab     

     Saskrūve 32   gab     

     Saskrūvē 40   gab     

     Saskrūve 50   gab     

     Savilce 250*4.8   gab     

     Savilce 500*4.8   gab     

     Stiprinājumi caurulēm 100mm   gab     

     Stiprinājumi caurulēm 16mm   gab     

     Stiprinājumi caurulēm 20-22mm ar gum.   gab     

     Stiprinājumi caurulēm 25mm   gab     

     Stiprinājumi caurulēm 32mm   gab     

     T-gabals ½”    gab     
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T-gabals ¾”   gab     

     T-gabals ¾” x ½” FF   gab     

     T-gabals 100   gab     

     T-gabals 100*50*50   gab     

     T-gabals 100*90*90   gab     

     T-gabals 2”   gab     

     T-gabals 50*32*50   gab     

     T-gabals 63*32*63   gab     

     Uzmava 110 kanaliz.   gab     

     Uzmava 16   gab     

     Uzmava 20   gab     

     Uzmava 25   gab     

     Uzmava 32   gab     

     Uzmava 40   gab     

     Uzmava 40 kanaliz.   gab     

     Uzmava 50   gab     

     Uzmava 50 kanaliz.   gab     

     Uzmava 63 kanaliz.   gab     

     Vītne ¾” garā Zn   gab     

     Vītne 1 ¼” garā Zn   gab     

     Vītne 1” garā Zn   gab     

     Vītne 50 īsā   gab     

     Vītne 50 metin.   gab     

     Vītne 50*60 īsā   gab     

     Vītne 65 īsā   gab     

     Vītnes pagarinājums ½”   gab     

     Vītnes pagarinājums ¾”   gab     

     Vītnes pagarinājums 1”   gab     

     
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

4.pielikums nolikumam 

ID Nr. TNS 2017/1 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

PUBLISKAJĀ IEPIRKUMĀ 

 „CELTNIECĪBAS MATERIĀLU UN TO SAISTĪTO IZSTRĀDĀJUMU PIEGĀDE SIA 

„TALSU NAMSAIMNIEKS” VAJADZĪBĀM” 
 

________________ 
piedāvājuma sastādīšanas vieta 

2017.gada____.__________ 

 

Pretendenta nosaukums __________________________________________________ 

Reģistrācijas Nr: 

________________________________________________________________ 

Juridiskā adrese _________________________________________________________ 

 

Iepazīstoties ar iepirkuma nolikuma „Celtniecības materiālu un to saistīto izstrādājumu piegāde 

SIA „TALSU NAMSAIMNIEKS” VAJADZĪBĀM” 
 (TNS 2017/1) noteikumiem, tajā skaitā ar tehniskās specifikācijas prasībām, mēs piedāvājam piegādāt 

preces SIA „Talsu namsaimnieks” vajadzībām, atbilstoši finanšu piedāvājumam: 
 

1. Pretendenta piedāvājums: Iepirkumam saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehniskā 

piedāvājumā norādīto vienību izcenojumiem: 

Iepirkuma nosaukums Vienību cenu kopsumma bez PVN (EUR) 

CELTNIECĪBAS MATERIĀLU UN TO 

SAISTĪTO IZSTRĀDĀJUMU PIEGĀDE SIA 

„TALSU NAMSAIMNIEKS” VAJADZĪBĀM 

 

 
Apliecinām, ka: 

1. Nodrošināsim kvalitatīvu materiālu sortimentu, kurš atbilst Latvijas Republikā spēkā esošiem 

būvnormatīviem un standartiem, ir atbilstoši sertificēts un to atbilstība novērtēta saskaņā ar 

Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.; 

2. Ar Iepirkuma līguma projektu esam iepazinušies un tā nosacījumiem piekrītam. Mēs saprotam, ka 

Pasūtītājs var pieņemt un noraidīt jebkuru piedāvājumu jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai; 

3. Garantējam, ka gadījumā, ja Mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības 

apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam; 

4. Piedāvātā cena paliek nemainīga visa iepirkuma līguma darbības termiņa laikā, izņemot 

gadījumu, kad cena tiek samazināta. 

5. garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas 

izvirzītas pretendentam  nolikumā.    

 

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs: z.v. 

 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: 

 

 

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums: 
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5.pielikums nolikumam 

 ID Nr. TNS 2017/1 
 

 
LĪGUMA PROJEKTS 

 

BŪVMATERIĀLU IEPIRKUMA LĪGUMS Nr.  
 

Talsos                                    2017.gada ____________ 
 

SIA „TALSU NAMSAIMNIEKS”, vienotais reģistrācijas nr. 41203035896, adrese: Ezeru 

laukums 2, Talsi, Talsu novads, turpmāk tekstā – “PASŪTĪTĀJS”, tās valdes priekšsēdētāja Egila Barisa 

personā, kurš rīkojas pamatojoties uz 06.02.2017. Komercpilnvaru Nr 321, no vienas puses, un  

______________________________, vienotais reģ. Nr.____________________, turpmāk tekstā –

“PIEGĀDĀTĀJS”, adrese: _________________, tās _________________________ personā, kura 

darbojas uz __________________________ pamata, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk 

tekstā saukti “Puses”, izsakot savu brīvi radušos gribu, bez maldiem un viltus, noslēdza sekojošu līgumu, 

turpmāk tekstā – “Līgums”, par zemāk minēto: 
 

1. LĪGUMA NOSLĒGŠANAS PAMATS 
 

1.1.  Līgums tiek noslēgts pamatojoties uz Iepirkumu komisijas _____ lēmumu (protokols Nr.__)   par 

izpildes tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūrā ”Celtniecības materiālu un to saistīto izstrādājumu 

piegāde SIA „TALSU NAMSAIMNIEKS” vajadzībām”, identifikācijas Nr.TNS 2017/1. 

1.2. Piegādātāja pārstāvja paraksts uz Līguma dokumenta apliecina, ka Piegādātājs ir informēts par 

Līguma 1.1. apakšpunktā norādīto iepirkuma komisijas lēmumu un pieņem tā saturu kā tiesiski un 

faktiski pareizu. 
 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 

2.1. Pasūtītājs apņemas pasūtīt, nopirkt un pieņemt un Piegādātājs apņemas piegādāt, pārdot un nodot 

Pasūtītājam preces atbilstoši iepirkuma „Celtniecības materiālu un to saistīto izstrādājumu piegāde 

SIA „TALSU NAMSAIMNIEKS” vajadzībām” (identifikācijas Nr. TNS 2017/1) nolikumam un šā 

Līguma noteikumiem, turpmāk – Preces. 

2.2. Piegādes apjoms un preču klāsts tiek noteikts pēc Pasūtītāja pieprasījuma un faktiskās 

nepieciešamības. 
 

3. PREČU KVALITĀTE 
 

3.1. Preču kvalitātei jāatbilst konkrētajam preču veidam paredzētajām prasībām, Piegādātājs garantē 

Preču kvalitāti Preču ražotāja norādītajā termiņā. 

3.2. Saņemot neatbilstošas kvalitātes Preces, Pasūtītājam ir tiesības tās nepieņemt. Ja Preču neatbilstība 

kvalitātei tiek atklāta pēc to pieņemšanas, Pasūtītājs par to 15 darba dienu laikā no pieņemšanas 

nodošanas akta parakstīšanas dienas rakstiski ziņo Piegādātājam, kuram 5 (piecu) darba dienu laikā 

pēc šādas informācijas saņemšanas nekvalitatīvās Preces jāapmaina pret kvalitatīvām un jāatlīdzina 

Pircējam nodarītie zaudējumi. 
 

4. PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA 
 

4.1. Piegādātājs saskaņā ar specifikāciju, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa (Pielikums Nr.1), 

piegādā Preces, atsevišķās Preču partijās saskaņā ar Pasūtītāja telefonisku, rakstveida, vai e- pasta 

pasūtījumu, turpmāk – Pasūtījums un/vai vienu reizi nedēļā neatkarīgi no veiktā pasūtījuma 

apjoma. 

4.2. Preču piegādes adreses ir : Rīgas iela 14, Talsi, Talsu novads, LV-3201. 

4.3. Pasūtījumu var izdarīt pa telefonu ___________ darba dienās no plkst._____ līdz plkst. _______; 

vai e-pastu________  

4.4. Pasūtījumā Pasūtītājs norāda Preču daudzumu, sortimentu, piegādes vietas adresi, Pasūtītāja 

kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru. 

4.5. Piegādātājs Preces nodod Pasūtītājam ar Preču pavadzīmi – rēķinu, turpmāk - Pavadzīme. 

4.6. Par Preču piegādes brīdi uzskatāms datums, kurā Pasūtītāja un Piegādātāja pārstāvji ir parakstījuši 

Pavadzīmi par Preču partijas saņemšanu. 

4.7. Īpašuma tiesības uz piegādātajām Precēm Piegādātājam saglabājas līdz pilnīgai Līgumā noteikto 

norēķinu izpildei, bet Preču nejauša bojājuma vai bojāejas risks pāriet uz Pasūtītāju no Pavadzīmes 

parakstīšanas brīža. 

 



21 

 

 

 

 
 

5. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 
 

5.1. Līguma kopējā summa tiek aprēķināta, kā atsevišķo PIRCĒJA izdarīto pasūtījumu summa un 

nedrīkst pārsniegt EUR 41999,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro 

00 centi). Mainoties spēkā esošajam normatīvajam regulējumam attiecībā uz pievienotās vērtības 

nodokli, līguma kopējā summa bez PVN nemainās. 

5.2. Preču cena ir noteikta euro, vadoties no Piegādātāja iesniegtā finanšu piedāvājuma, kas ir 

atspoguļots līguma pielikumā. Līguma darbības laikā Preču cena paliek nemainīga. Preces cenā 

iekļauti neparedzētie izdevumu, Preces piegādes izmaksas, ieraušanas un izkraušanas izmaksas, 

Piegādātāja peļņa, kā arī citas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas. 

5.3. Samaksu par Precēm Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc katras Preču partijas 

saņemšanas saskaņā ar Pušu parakstīto Pavadzīmi, pārkaitot naudu Piegādātāja norādītāja bankas 

kontā. 

5.4. Līgumā noteiktie Pircēja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pircējs ir iesniedzis bankā 

izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei. 
 

6. GARANTIJAS UN SANKCIJAS 
 

6.1. Piegādātājs garantē savlaicīgu Preču piegādi, kā arī tās atbilstību Pasūtījumam. 

6.2. Piegādāto Preču kvalitātei jāatbilst konkrētajam preču veidam paredzētajām prasībām. 

6.3. Piegādātāja pienākums ir apmainīt Preces, ja tiek atklāti slēptie defekti vai rūpnīcas brāķis. Preces 

apmaiņa Piegādātājam jāveic par saviem līdzekļiem. Preces Piegādātājam jāapmaina ar Pasūtītāju 

saskaņotos termiņos, kas nedrīkst būt ilgāks par 24 (divdesmit četrām) stundām. 

6.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Piegādātājs kavē Preču piegādi ilgāk par 5 

(piecām) darba dienām. 

6.5. Par Līgumā noteikto maksājumu neveikšanu noteiktajos termiņos Pasūtītājs maksā Piegādātājam 

līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Pasūtījuma summas par katru nokavēto 

dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Pasūtījuma summas. 

6.6. Par Preču piegādes nokavējumu vai citu saistību neizpildi Piegādātājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā par katru saistību izpildes nokavējuma 

dienu no Pasūtījuma summas. 

6.7. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un saistību pilnīgas izpildes. 
 

7. NEPĀRVARAMĀ VARA 
 

7.1. Gadījumā, kad rodas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā dabas katastrofas, karš, jebkuras militāras 

akcijas, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kurus 

nevarēja paredzēt un novērst ar saviem spēkiem un līdzekļiem, līgumsaistību izpildes laiks 

pagarinās par periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi. 

7.2. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, Līgumu var lauzt Pusēm par to 

savstarpēji vienojoties. 
 

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 
 

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus no līguma 

noslēgšanas dienas, vai līdz līguma summas pilnīgai apguvei, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas 

pirmais. 

8.2. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. 

8.3. Pasūtītājs nekavējoties var vienpusēji atkāpties no līguma ja: 

8.3.1. Piegādātājs kavē Preču piegādi vairāk par 5 (piecām) dienām no pasūtījuma saņemšanas; 

8.3.2. Pasūtītājam nav pietiekama finansējuma Preču iegādei; 

8.3.3. Piegādātās Preces neatbilst Pasūtītāja tehniskās specifikācijas prasībām, kvalitātes prasībām 

un pēc atgādinājuma netiek uzsākta Preces apmaiņa; 

8.3.4. Piegādātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts 

lēmums par Piegādātāja likvidāciju; 

8.3.5. Ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 

Piegādātāja darbību. 

8.4. Piegādātājs var vienpusēji atkāpties no līguma par to rakstveidā paziņojot 15 darba dienas iepriekš, 

ja: 

8.4.1. Pasūtītājs līgumā noteiktajos termiņos nav veicis noteiktos maksājumus un maksājuma 

kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas; 
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8.4.2. Ārkārtas situācijas rezultātā (avārija, karš vai tā draudi) varas iestādes ir apturējušas 

Pasūtītāja darbību. 

8.5. Pusēm ir savlaicīgi jāpaziņo par savu norēķinu rekvizītu, juridisko adrešu izmaiņām. 

8.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma 

noteikumus. 

8.7. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses centīsies atrisināt 

sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus izskatīt tiesā, atbilstoši 

Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem un Latvijas Republikas saistošo starptautisko 

līgumu prasībām. 

8.8. Līgums sastādīts latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs eksemplārs uz 3 (trīs) 

lapām, līgumam ir ________ pielikumi uz ___________ lapām, kas ir līguma neatņemama 

sastāvdaļa, pa vienam eksemplāram katrai līgumslēdzējai Pusei. Abiem līguma eksemplāriem ir 

vienāds juridisks spēks. 

8.9. Pasūtītājs par atbildīgo personu šī Līguma izpildes laikā nozīmē: 

______________________________, tālrunis: ______________. 

8.10. Piegādātājs par atbildīgo personu šī Līguma izpildes laikā nozīmē: 

______________________________, tālrunis: ______________. 

8.11. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Preces 

pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, Preces pieņemšanas – nodošanas akta vai preču 

pavadzīmes - rēķina noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām, 

savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta 

parakstīšanu.  

8.12. Puses nekavējoties viena otrai paziņo par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas rekvizītu un 

citas būtiskas informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt līguma pienācīgu izpildi. Puses uzņemas 

pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu. 

 
 

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 
 

PASŪTĪTĀJS     PIEGĀDĀTĀJS 

 
SIA „TALSU NAMSAIMNIEKS”   _____________________________ 

 

Adrese: Ezera laukums 2, Talsi, Talsu novads,      _____________________________ 

LV-3201 

Vienotais reģ. Nr.41203035896    Vienotais reģ. Nr._______________ 

Konta Nr.54UNLA0050015036916   Konts ________________________ 

AS SEB BANKA     Banka ________________________ 
 

 

Valdes priekšsēdētājs__________________  _____________________________ 

 E.Bariss 
           

 

 


