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1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

 

1. Informācija par Iepirkumu – tirgus izpēti: 

1.1. Tirgus izpētes nosaukums: “Granulu degļa un granulu pieņemšanas un uzglabāšanas tvertnes  

piegāde un montāža Vandzenes skolas katlumājā, Vandzenes pagastā, Talsu novadā” 

1.2. Tirgus izpētes identifikācijas numurs: TNS 2021/TI-12, (turpmāk arī – Tirgus izpēte). 

 

2. Ziņas par Pasūtītāju: 

2.1. Pasūtītājs: SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS” (turpmāk arī – Pasūtītājs). 

2.2. Reģistrācijas Nr. 41203035896. 

2.3. Juridiskā adrese: Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu nov., LV-3201. 

2.4. Tirgus izpēti veic ar Pasūtītāja 21.10.2016. lēmumu (Protokols Nr.T-955) izveidota Iepirkuma 

komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija) 

2.5. Kontaktpersona:  

2.5.1. Par Tirgus izpētes nolikumu  SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS” iepirkuma komisijas 

priekšsēdētājs Lauris Vecbērzs, tālr.: +371 28344889, e-pasts: info@talsunamsaimnieks.lv. 

2.5.2. Par tehniskājām specifikācijām siltumenerģētiķis Modris Freibergs tālr.: +37129472806, e-

pasts: info@talsunamsaimnieks.lv. 

3. Tirgus izpētes priekšmeta apraksts un apjoms: 

3.1. Tirgus izpētes priekšmets: Granulu degļa un granulu pieņemšanas un uzglabāšanas tvertnes  piegāde 

un montāža Vandzenes skolas katlumājā, Vandzenes pagastā, Talsu novadā (turpmāk arī – Objekts) saskaņā 

ar visu Tirgus izpētes dokumentu (t.sk. nolikuma ar visiem pielikumiem) prasībām, Tehnisko specifikāciju, 

ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, Latvijas būvnormatīvus, standartus un Eiropas standartizācijas 

organizācijas standartus, ja kāds no tiem nav adaptēts Latvijas Republikā.  

3.2. Tirgus izpētes priekšmeta apjoms: Paredzēts veikt jauna 200 kW  granulu degļa ar pilnu aprīkojumu, 

siltumtrases temperatūras regulēšanas sistēmas  un granulu pieņemšanas un uzglabāšanas tvertnes ar 

tilpumu 20 m3  piegādi un montāžu (sk. Tehnisko specifikāciju nolikuma 1.pielikumā). 

3.3. Obligāta prasība ir Objekta  vietas apsekošana dabā: 

3.3.1. Objekta apskates precīzu laiku Kandidāts saskaņo ar Pasūtītāju pa tālruni +37129472806 . 

3.3.2. Pēc Pretendenta lūguma var tikt rīkota atkārtota objekta apskate, ja Pretendents nevar ierasties uz 

objekta apskati norunātajā laikā. 

3.4. Tirgus izpētes nomenklatūra (CPV): 

3.4.1. galvenais priekšmets (CPV kods): 45220000-5 (Inženiertehniskie un celtniecības darbi); 

3.4.2. papildu priekšmeti (CPV kodi): 71220000-6 (Arhitektūras projektēšanas pakalpojumi) 71000000-8 

(Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi). 

 

4. Līguma izpildes vieta un laiks: 

4.1. Līguma izpildes vieta: Piegādes un montāžas darbi tiks veikti Vandzenes skolas katlumājā, 

Vandzenes pagastā, Talsu novadā (sk. Tehnisko specifikāciju nolikuma 1.pielikumā). 

4.2. Līguma izpildes termiņš: plānotais piegādes un montāžas laiks  - ne vēlāk kā līdz 2021. gada 15. 

septembrim, sistēmas ieregulēšana, nodošana ekspluatācijā – ne vēlāk kā līdz 2021.gada 1. oktobrim. 

 Pretendentam, sagatavojot Piedāvājumu Tirgus izpētei, jāņem vērā šajā Nolikuma punktā noteiktais 

līguma beigu izpildes termiņš, bet, ja normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Iepirkuma līguma izpildes 

laikā tiks pieņemts normatīvais akts, saskaņā ar kuru tiks pagarināts projekta īstenošanas termiņš, 

Pasūtītājam ir tiesības pagarināt Iepirkuma līguma izpildes termiņu saskaņā ar attiecīgajā normatīvajā aktā 

paredzēto projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu. 

4.3. Plānotais iepirkuma līguma noslēgšanas datums: līdz 2021.gada 19.jūlijam. 

5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība. Piedāvājuma derīguma termiņš: 

5.1. Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2021.gada 12.jūlijam, plkst. 14:00, Ezeru 

laukums 2, Talsi, Talsu nov., LV-3201, personīgi (darba dienās no plkst. 08:00 līdz 17:00, pusdienas laiks 

no plkst. 12.00 līdz 13.00), ar kurjeru vai atsūtot pa pastu. 

5.2. Nosūtot piedāvājumu pa pastu, Pretendents uzņemas atbildību par piedāvājuma saņemšanu 

nolikumā noteiktajā termiņā un vietā. 

5.3. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti personīgi vai ar kurjeru pēc noteiktā piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām vai kuru ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu 

pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, netiks pieņemti, bet tiks nodoti atpakaļ Pretendentam. Piedāvājumi, 
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kas tiks saņemti pa pastu pēc noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērti tiks nosūtīti 

atpakaļ Pretendentam, norādot saņemšanas datumu un laiku. 

5.4. Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža. 

Ja piedāvājuma derīguma termiņš neatbilst šajā punktā minētajiem noteikumiem, tas tiek noraidīts. 

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, kura piedāvājums atbilst tirgus izpētes nolikuma prasībām un pēc 

piedāvājumu salīdzināšanas un novērtēšanas ir nākamais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, un, ņemot 

vērā Pasūtītāja lūgumu, pretendents ir pagarinājis piedāvājuma derīguma termiņu. 

6. Piedāvājuma nodrošinājums – nav paredzēts. 

7. Tirgus izpētes dokumentu pieejamība 

7.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma procedūras dokumentiem SIA 

“TALSU NAMSAIMNIEKS” tīmekļvietnē http://www.talsunamsaimnieks.lv/iepirkumi/pazinojumi-par-

iepirkumiem/ no Tirgus izpētes procedūras izsludināšanas brīža. 

7.2. Ja Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju Tirgus izpētes 

dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, Pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz 

Piegādātājiem 5 (piecu) dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums. 

7.3. Pasūtītājs nodrošina Piegādātājiem iespēju iepazīties uz vietas ar Tirgus izpētes dokumentiem, sākot 

no attiecīgās Tirgus izpētes izsludināšanas brīža. 

7.4. Iepirkuma dokumenti ir pieejami elektroniskā veidā bez maksas. Par to Tirgus izpētes dokumentu 

izsniegšanu, kurus nav iespējams izsniegt elektroniskā veidā, Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas 

nepārsniedz faktiskos dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas izdevumus. 

8. Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana 

8.1. Jautājumi par nolikumu un Tirgus izpēti iesniedzami rakstiskā veidā latviešu valodā nosūtot pa pastu 

uz Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu nov., LV-3201, vai e-pastu: info@talsunamsaimnieks.lv. 

8.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ne vēlāk kā 8 (astoņas) dienas pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām ir pieprasījis papildu informāciju par Tirgus izpēti, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, 

bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

8.3. Papildu informāciju par Tirgus izpēti Pasūtītājs ievieto tīmekļvietnē, kurā ir pieejami Tirgus izpētes 

dokumenti un visi papildus nepieciešamie dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu, bet nenorāda 

ieinteresēto piegādātāju, kas uzdevis jautājumu, kā arī nosūta atbildi piegādātājam, kas uzdevis jautājumu. 

8.4. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Tirgus izpētes dokumentos, tas Iepirkumu uzraudzības biroja 

Publikāciju vadības sistēmā publicē paziņojumu par grozījumiem un nosūta informāciju par grozījumiem 

visiem ieinteresētajiem piegādātājiem, ja tādi zināmi. Pasūtītājs ievieto Tirgus izpētes dokumentu 

grozījumu tekstu tīmekļvietnē, kur ir pieejami Tirgus izpētes dokumenti. Pasūtītājs nosūta Tirgus izpētes 

dokumentu grozījumu tekstu ieinteresētajiem piegādātājiem vai ievieto to tīmekļvietnē ne vēlāk kā 

1 (vienu) dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem.  

8.5. Ja papildu informāciju par Tirgus izpēti Pasūtītājs ir ievietojis tīmekļvietnē, kurā ir pieejami Tirgus 

izpētes dokumenti un visi papildus nepieciešamie dokumenti, tiek uzskatīts, ka Pretendents ir saņēmis 

papildu informāciju. 

8.6. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi informācijai, kas saistībā ar šo Tirgus izpēti tiks publicēta 

tīmekļvietnē, kurā ir pieejami Tirgus izpētes dokumenti un visi papildus nepieciešamie dokumenti. 

 

 

 

 

 

2. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMAM UN IESNIEGŠANAI 

9. Pretendenti, iesniedzot Piedāvājumu, vienlaikus apņemas ievērot visus noteiktos nosacījumus, t.sk. 

dokumentu noformēšanā un iesniegšanā, un precīzi ievērot Tirgus izpētes nolikumā un tā pielikumos 

noteiktās prasības. 

10. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām. 

11. Pretendents sagatavo 1 (vienu) Piedāvājuma dokumentu oriģinālu papīra formā ar atzīmi 

“ORIĢINĀLS”, 1 (vienu) kopiju papīra formā ar atzīmi “KOPIJA”, un 1 (vienu) Piedāvājuma dokumentu 

http://www.talsunamsaimnieks.lv/iepirkumi/pazinojumi-par-iepirkumiem/
http://www.talsunamsaimnieks.lv/iepirkumi/pazinojumi-par-iepirkumiem/
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kopiju elektroniskā formā (skenētu), PDF dokumenta formātā, ierakstītu kompaktdiskā (CD-R) vai 

zibatmiņā (USB Flash Drive). 

12. Piedāvājums ir jāiesniedz vienā aizlīmētā iepakojumā. Piedāvājuma iepakojuma līmējuma vietai 

jābūt apstiprinātai ar Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas parakstu. 

13. Uz iepakojuma jānorāda šāda informācija: 

13.1. Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese: SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS”, Ezeru laukums 2, 

Talsi, Talsu nov., LV-3201; 

13.2. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese; 

13.3. Atzīme: Piedāvājums tirgus izpētei “Granulu degļa un granulu pieņemšanas un uzglabāšanas 

tvertnes  piegāde un montāža Vandzenes skolas katlumājā, Vandzenes pagastā, Talsu novadā.”, 

identifikācijas Nr. TNS 2021/TI-12; 

13.4. Norāde: “Neatvērt pirms Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām”. 

14. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā drukātā veidā, bez labojumiem un dzēsumiem. Ja 

Pretendents iesniedz dokumentus kādā citā svešvalodā, tiem jāpievieno paraksttiesīgās vai pilnvarotās 

personas (pievienojot pilnvaru vai tās kopiju) apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

15. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo un jānoformē saskaņā ar 2018.gada 4.septembra Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un nolikuma prasībām. 

16. Piedāvājuma 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. 

17. Katram Piedāvājuma eksemplāram (gan oriģinālam, gan kopijai) jābūt: 

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

17.2. uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā 

norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga (ja tāds ir) nospiedumu apliecina 

Pretendenta paraksttiesīgā vai tā pilnvarotā persona; 

17.3. ar secīgi numurētām lapām; 

17.4. ar pievienotu satura rādītāju. 

18. Pretendents pirms Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt, papildināt vai atsaukt 

iesniegto Piedāvājumu, attiecīgi to marķējot ar norādi “GROZĪJUMS”, “PAPILDINĀJUMS” vai 

“ATSAUKUMS”. 

19. Visi Piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

20. Piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona (pievienojot pilnvaru vai tās 

kopiju). 

21. Pretendents, noformējot Piedāvājumu, nodrošina, ka no Piedāvājumā iekļautās informācijas ir 

skaidri secināma Pretendenta kvalifikācija. 

22. Visai Pretendenta Piedāvājumā sniegtai informācijai ir jābūt patiesai. Ja Iepirkuma komisijai rodas 

šaubas par Pretendenta Piedāvājumā sniegtās informācijas patiesību vai dokumenta kopijas autentiskumu, 

tai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents apstiprina informācijas patiesību un/vai uzrāda apstiprinoša 

dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. 

23. Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas institūcijas, 

Iepirkuma komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, 

bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas 

dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. 

24. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu 

Pasūtītājam. 

25. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu Piedāvājuma variantu. 

26. Pretendenta Piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem:  

26.1. Piedāvājuma titullapa; 

26.2. Satura rādītājs; 

26.3. Piedāvājuma vēstule; 

26.4. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti; 

26.5. Informācija par apakšuzņēmējiem (ja attiecināms); 

26.6. Tehniskais piedāvājums (t.sk. Darbu izpildes laika grafiks); 

26.7. Finanšu piedāvājums. 

 



 

3. PRETENDENTA IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI 

27. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības Tirgus izpētē šādos gadījumos: 

27.1. Ir konstatēts, ka Pretendentam (ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība 

attiecināma uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku; ja Piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad šī 

prasība attiecināma uz personālsabiedrību un katru tās biedru) vai personai, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parādi, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem 

Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā 

parādnieku reģistrā pēdējās datu aktualizācijas datumā; 

27.2. Ir pasludināts Pretendenta (ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma 

uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku; ja Piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad šī prasība 

attiecināma uz personālsabiedrību un katru tās biedru) vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, 

lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, maksātnespējas 

process, apturēta saimnieciskā darbība vai tiek likvidēts; 

27.3. Tirgus izpētes dokumentu sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Iepirkuma komisijas 

loceklis vai eksperts ir saistīts ar Pretendentu Vadlīniju 6.1.4.punkta izpratnē vai ir ieinteresēts kāda 

Pretendenta izvēlē, un Pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar Pretendentu mazāk ierobežojošiem 

pasākumiem; 

27.4. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu Pretendenta izslēgšanas nosacījumu 

neesību vai atbilstību nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto 

informāciju; 

28. Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā 

arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos 

noteiktajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku reģistrā pārbauda, vai 

iepriekšminētajām personām piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā vai dienā, kad pieņemts lēmums par 

iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 euro. Ja 

nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar SPSIL 48.panta septītās daļas un 

astotās daļas 1. un 3.punkta regulējumu. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek pārsniegts 

personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Pasūtītājs rīkojas pēc analoģijas ar SPSIL 48.panta devītajā 

daļā paredzēto. 

29. Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā 

arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos 

noteiktajām prasībām, pieprasa iesniegt kompetentu institūciju izziņas, kas apliecina, ka Pretendentam un 

personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā 

saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Pasūtītājs nepieprasa iesniegt kompetentu institūciju izziņas, ja 

pārbaudi iespējams izdarīt publiski pieejamos reģistros, datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. 

Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts 

maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Pasūtītājs rīkojas pēc 

analoģijas ar SPSIL 48.panta devītajā daļā paredzēto. 

30. Pārbaudot, izslēgšanas nosacījumus, Pasūtītājs rīkojas, arī ievērojot SPSIL 48.panta sestās daļas, 

septītās daļas, astotās daļas, devītās daļas, desmitās daļas, vienpadsmitās daļas, divpadsmitās daļas, 

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

31. Pasūtītājs ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus uzticamības nodrošināšanai saskaņā ar SPSIL 

49.panta regulējumu. 

32. Iepirkuma komisija arī pārbauda, vai Pretendents, tā darbinieks vai Pretendenta piedāvājumā 

norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta Iepirkuma dokumentu sagatavošanā. Ja 

Pretendents, tā darbinieki vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi 

iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā un ja šis apstāklis piegādātājam dod priekšrocības Iepirkumā, 

tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 

Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam 

pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkumā, 

tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci. 

 



 

4. KVALIFIKĀCJAS PRASĪBAS PRETENDENTIEM. 

IESNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA UN DOKUMENTI 

33. Kvalifikācijas prasības Pretendentiem, iesniedzamā informācija un dokumenti. 

 Kvalifikācijas prasības Pretendentiem Iesniedzamā informācija un dokumenti 

33.1.  Piedāvājuma iesniegšana  

33.1.1.  Pretendenta apliecinājums par piedalīšanos 

Iepirkumā, kas jāparaksta Pretndenta 

pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā 

pilnvarotai personai. 

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad 

apvienības dalībniekiem, uz kuru 

saimnieciskajām un finansiālajām iespējām 

Pretendents balstās un kuri būs finansiāli 

atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi, ir jābūt 

solidāri atbildīgiem par līguma izpildi un 

jāpierāda Pasūtītājam, ka to rīcībā būs 

nepieciešamie resursi, iesniedzot piegādātāju 

apvienības dalībnieku apliecinājumu vai 

vienošanos par sadarbību konkrētā līguma 

izpildē. Apliecinājumā vai vienošanās 

jāiekļauj šāda informācija: 

1) piegādātāju apvienības nosaukums (kas ir 

arī Pretendenta nosaukums) un apvienības 

faktiskā adrese; 

2) piegādātāju apvienības dibināšanas 

mērķis un darbības (spēkā esamības) termiņš; 

3) apliecinājums, ka piegādātāju apvienība 

un tās dalībnieku sastāvs paliks nemainīgs 

līdz Iepirkuma beigām; 

4) apliecinājums, ka piegādātāju apvienības 

dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām un 

finansiālajām iespējām Pretendents balstās 

un kuri būs finansiāli atbildīgi par Iepirkuma 

līguma izpildi, ir solidāri atbildīgi par 

Iepirkuma līguma izpildi gadījumā, ja 

Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas 

tiesības, norādot katra dalībnieka līguma 

darbu daļu un tās līgumcenu; 

5) informācija par piegādātāju apvienības 

vadošo dalībnieku un personu, kas apvienību 

pārstāv Iepirkumā. Ja nav norādīta persona, 

kura pārstāv piegādātāju apvienību 

Iepirkumā, tad visi piegādātāju apvienības 

dalībnieki paraksta Piedāvājumu 

Iepirkumam; 

6) pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs 

rīkoties visu apvienības dalībnieku vārdā un 

to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās 

personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu; 

7) apliecinājumu par to, ja apvienībai tiks 

piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tā 

14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja 

Piedāvājuma vēstule (noformēts atbilstoši 

nolikuma 2.pielikumā ietvertajai 

Piedāvājuma vēstules formai). 

(Ja attiecināms) Piegādātāju apvienības 

apliecinājums (noformēts atbilstoši 

nolikuma 3.pielikumā ietvertajai formai) 

vai vienošanās saskaņā ar šajā punktā 

noteiktajām prasībām. 

Ārvalstīs reģistrētiem Pretendentiem 

jāiesniedz attiecīgās valsts kompetentas 

institūcijas izsniegts dokuments (kopija), 

kurā norādītas Pretendena paraksttiesīgās 

personas. 

Ja Piedāvājumu paraksta pilnvarotā 

persona, tad Pretendentam jāiesniedz 

attiecīgā pilnvara vai tās kopija. 



 

nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Iepirkuma 

līgumu paziņošanas (saņemšanas) dienas pēc 

savas izvēles izveidos personālsabiedrību un 

reģistrēs Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistra Komercreģistrā vai noslēgs 

sabiedrības līgumu, vienojoties par 

apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, 

paredzot solidāru atbildību par līguma izpildi 

tiem apvienības dalībniekiem, uz kuru 

saimnieciskajām un finansiālajām iespējām 

Pretendents balstās un kuri būs finansiāli 

atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi. 

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība un 

vienošanās par sadarbību konkrētā Iepirkuma 

līguma izpildē nav atrunātas pārstāvības 

tiesības vai nav izsniegta pilnvara, 

Piedāvājuma oriģināls jāparaksta katras 

personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, 

pārstāvim ar pārstāvības tiesībām. 

33.1.2.  Pretendents var balstīties uz citu personu 

saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, 

tehniskajām un profesionālajām spējām, ja tas 

ir nepieciešams Iepirkuma līguma izpildei, 

neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā 

rakstura. Šādā gadījumā Pretendents iesniedz 

informāciju par personu, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu 

vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām 

prasībām, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa 

rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot 

apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību 

Iepirkuma līguma izpildē. Iesniegtajiem 

pierādījumiem (dokumentiem) par sadarbību 

un resursu nodošanu jābūt pietiekamiem, lai 

pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju 

izpildīt Iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā 

līguma izpildes laikā Pretendents faktiski 

izmantos tās personas resursus, uz kuras 

iespējām tas balstās savas kvalifikācijas 

pierādīšanai. 

Pretendentam un personai, uz kuras 

saimnieciskajām un finansiālajām iespējām 

tas balstās, ir jāuzņemas solidāra atbildība par 

Iepirkuma līguma izpildi. 

Pretendents, lai apliecinātu profesionālo 

pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša 

personāla pieejamību, var balstīties uz citu 

personu iespējām tikai tad, ja šīs personas 

veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, 

kuru izpildei attiecīgās spējas ir 

nepieciešamas. 

Informācija par personu, uz kuras iespējām 

balstās, (noformēts atbilstoši nolikuma 

6.pielikumā ietvertajai formai) un 

pierādījumi (dokumenti) par sadarbību un 

resursu nodošanu, piemēram, personas, uz 

kuras iespējām balstās, apliecinājums 

(noformēts atbilstoši nolikuma 

7.pielikumā ietvertajai formai) vai 

vienošanos par sadarbību konkrētā 

Iepirkuma līguma izpildē. 

33.1.3.  Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, tad 

Piedāvājumā iesniedz apakšuzņēmēju 

Informācija par apakšuzņēmēju (noformēts 

atbilstoši nolikuma 8.pielikumā ietvertajai 



 

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 

Iepirkuma līguma daļu, un rakstiskus 

apakšuzņēmēju apliecinājumus. 

Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai 

sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību 

nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu 

attiecīgā Iepirkuma ietvaros tā saistīto 

uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu 

uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar 

Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir 

izšķiroša ietekme vai kurai ir izšķiroša 

ietekme apakšuzņēmējā, vai 

kapitālsabiedrību, kurā izšķiroša ietekme ir 

citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir 

izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. 

formai) un apakšuzņēmēja apliecinājums 

par gatavību piedalīties Iepirkuma līguma 

izpildē (noformēts atbilstoši nolikuma 

9.pielikumā ietvertajai formai). 

33.2.  Atbilstība profesionālās darbības veikšanai  

33.2.1.  Pretendents (ja Piedāvājumu iesniedz 

piegādātāju apvienība, tad šī prasība 

attiecināma uz katru piegādātāju apvienības 

dalībnieku; ja Piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma 

uz katru personālsabiedrības biedru), tā 

norādītie apakšuzņēmēji, un norādītās 

personas, uz kuru iespējām Pretendents 

balstās, spēkā esošajos normatīvajos aktos 

noteiktajos gadījumos un kārtībā ir reģistrēti 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstīs. 

Pretendentu (piegādātāju apvienības 

dalībnieku, personālsabiedrības, 

personālsabiedrības biedru), tā norādīto 

apakšuzņēmēju, kurus Pretendents plāno 

piesaistīt Iepirkuma līguma izpildē, un 

norādīto personu, uz kuru iespējām 

Pretendents balstās, un kas reģistrēti 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

Komercreģistrā, reģistrācijas faktu 

Iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu 

reģistra mājaslapā. Pretendentiem 

(piegādātāju apvienības dalībniekiem, 

personālsabiedrībai, personālsabiedrības 

biedriem), tā norādītiem 

apakšuzņēmējiem, kurus Pretendents 

plāno piesaistīt Iepirkuma līguma izpildē, 

un norādītajām personām, uz kuru 

iespējām Pretendents balstās, un kas 

reģistrēti ārvalstīs – jāiesniedz komersanta 

reģistrācijas apliecības kopija vai 

līdzvērtīgas 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 reģistrācijas 

numuru un reģistrācijas laiku, kā arī norāda 

kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas 

nepieciešamības gadījumā var apliecināt 

reģistrācijas faktu), vai norāda precīzu 

iestādes mājaslapas adresi, kur attiecīgu 

informāciju var pārbaudīt. 



 

33.2.2.  Pretendents (ja Piedāvājumu iesniedz 

piegādātāju apvienība, tad šī prasība 

attiecināma uz katru piegādātāju apvienības 

dalībnieku, ja Piedāvājumu 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 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 

Pretendentu (piegādātāju apvienības 

dalībnieku, personālsabiedrības, 

personālsabiedrības biedru) un tā norādīto 

apakšuzņēmēju, kurus Pretendents plāno 

piesaistīt Iepirkuma līguma izpildē un kas 

reģistrēti Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā, reģistrācijas faktu 

Iepirkuma komisija pārbauda Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistra 

mājaslapā. Pretendentiem (piegādātāju 

apvienības dalībnieku, 

personālsabiedrības, personālsabiedrības 

biedru) un tā norādīto apakšuzņēmēju, 

kurus Pretendents plāno piesaistīt 

Iepirkuma līguma izpildē un kas reģistrēti 

ārvalstīs – jāiesniedz līdzvērtīgas iestādes 

izdots dokuments, kas atbilstoši attiecīgās 

valsts normatīviem aktiem apliecina 

Pretendenta tiesības veikt nolikumā 

noteiktos darbus vai jānorāda precīzu 

iestādes mājaslapas adresi, kur attiecīgu 

informāciju var pārbaudīt. 

33.3.  Prasības attiecībā uz Pretendenta 

saimniecisko un finansiālo stāvokli 

 

33.3.1.  Pretendenta pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu 

(pārskata) gadu (par noslēgto finanšu gadu 

uzskata gadu, par kuru ir sastādīts un 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

apstiprināts gada pārskats) vidējais gada neto 

apgrozījums (3 gadu summa/3) ir lielāks vai 

vienāds ar piedāvāto šī iepirkuma līgumcenu 

(bez pievienotās vērtības nodokļa). 

Pretendentiem, kas dibināti vēlāk, vidējam 

gada neto apgrozījumam ir jāatbilst iepriekš 

minētajai prasībai attiecīgajā (nostrādātajā) 

laika periodā no dibināšanas brīža. 

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad 

iepriekš minēto prasību var izpildīt viens no 

apvienības dalībniekiem vai vairāki dalībnieki 

kopā. 

Pretendenta rakstisks aprēķins (izziņa) par 

vidējo gada neto apgrozījumu (noformēts 

atbilstoši nolikuma 4.pielikumā ietvertajai 

formai), ārvalstīs reģistrētiem 

Pretendentiem papildus klāt jāpievieno 

apstiprināto peļņas vai zaudējumu 

aprēķinu kopijas par katru norādīto finanšu 

gadu (ja attiecināms). 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

Komercreģistrā reģistrētiem 

Pretendentiem vidējo gada neto 

apgrozījumu Iepirkuma komisija pārbauda 

publiski pieejamās datubāzēs (Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistra 

informācijas atkalizmantošanas 

pakalpojumu sniedzēja Firmas.lv 

tīmekļvietnē https://www.firmas.lv/ vai 

Lursoft tīmekļvietnē 

http://www.lursoft.lv/) vai citos publiski 

pieejamos avotos. 

Ārvalstīs reģistrētiem Pretendentiem 

vidējo gada neto apgrozījumu Iepirkuma 

komisija pārbauda pēc Pretendenta 

iesniegtā peļņas vai zaudējumu aprēķina. 

Ja Pretendentam uz piedāvājuma 

iesniegšanas brīdi vēl nav iestājies spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktais 

termiņš 2020. gada pārskata iesniegšanai 

 
1 IUB 05.03.2019. skaidrojums “Par iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām  attiecībā uz kvalifikācijas atzīšanu ar 

būvniecību saistītajās specialitātēs” 

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Skaidrojums_kvalifikacijas_atzisana_20190305_2.pdf aplūkots 03.01.2020. 

https://www.firmas.lv/
http://www.lursoft.lv/
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Skaidrojums_kvalifikacijas_atzisana_20190305_2.pdf


 

attiecīgajā institūcijā, tad Pretendents 

iesniedz paša apstiprinātu operatīvo peļņas 

vai zaudējumu aprēķinu. 

33.4.  Prasības attiecībā uz Pretendenta 

tehniskām un profesionālām spējām 

 

33.4.1.  Pretendentam2 iepriekšējo 5 (piecu) gadu 

laikā (2015., 2016., 2017., 2018., 2019. un 

2020.gads līdz Piedāvājuma iesniegšanas 

dienai) jābūt pieredzei līdzvērtīgu montāžas 

un būvdarbu veikšanā ne mazāk kā 1 (vienā) 

objektos, kas atbilst šādām prasībām: 

*ne mazāk kā 150 kW  granulu degļa ar 

pilnu aprīkojumu, siltumtrases 

temperatūras regulēšanas sistēmas  un 

granulu pieņemšanas un uzglabāšanas 

tvertnes ar tilpumu ne mazākķā 15 m3  

piegāde un montāža. 

Šī nolikuma ietvaros par objektu tiek uzskatīts 

objekts, kurā viena līguma ietvaros veikti 

būvdarbi, kuriem tika saņemta atsevišķa 

būvatļauja. 

Šī nolikuma ietvaros par objektu tiek uzskatīts 

objekts, kurā viena līguma ietvaros veikti 

būvdarbi, kuriem tika saņemta atsevišķa 

būvatļauja. 

Visiem Pretendenta norādītajiem objektiem ir 

jābūt izbūvētiem un nodotiem ekspluatācijā 

līdz Piedāvājuma iesniegšanas brīdim. 

Pretendentiem, kas dibināti vēlāk, jābūt 

augstāk minētajām prasībām atbilstošai 

pieredzei par nostrādāto periodu. 

Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt Pretendenta 

norādīto informāciju atbildīgajās institūcijās, 

kā arī pie attiecīgā objekta Pasūtītāja. 

- veikto darbu saraksts (noformēts 

atbilstoši nolikuma 5.pielikumā ietvertajai 

formai), kurā norāda objektu nosaukumus, 

būvobjekta apjomus, objekta Pasūtītāja 

nosaukumu, adresi un kontaktpersonu, 

objektu nodošanas ekspluatācijā gadu/ 

mēnesi, īsu objektā veikto darbu aprakstu, 

kas apliecina Prtendenta atbilstību šajā 

nolikuma punktā noteiktajām prasībām; 

- atsauksmes par katru objektu, ar ko 

Pretendents apliecina savu atbilstību šajā 

nolikuma punktā noteiktajām prasībām. 

Atsauksmes izsniedz konkrētā objekta 

Pasūtītājs, t.i., objekta īpašnieks vai 

lietotājs/apsaimniekotājs; 

- dokumenti (kopijas) par objekta 

nodošanu ekspluatācijā (akti par būves 

pieņemšanu ekspluatācijā vai līdzvērtīgi), 

kas apliecina šajā nolikuma punktā 

noteikto visu prasīto pieredzes nosacījumu 

izpildi. 

 

 

34. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (SPSIL 56.pants): Pasūtītājs pieņem 

Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par 

līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Piegādātājs 

iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru personu, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo 

būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no Iepirkuma līguma vērtības. 

Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās 

dalībnieku. Piegādātājs var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir 

bijis iesniegts citā Iepirkuma procedūrā, ja Piegādātājs apliecina, ka dokumentā iekļautā informācija ir 

pareiza. Pasūtītājs jebkurā Iepirkuma procedūras stadijā ir tiesīgs prasīt, lai Pretendents iesniedz visus vai 

daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un 

informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras 

dokumenta piemērošanas kārtību iepirkuma procedūrās nosaka Ministru kabinets. Eiropas vienotā 

iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka saskaņā ar Eiropas Komisijas 2016. gada 5. 

 
2 Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, pieredzei ir jābūt pilnā apmērā vienam no piegādātāju apvienības 

vai personālsabiedrības biedriem; izvērtēšanā pieredze kopā netiks summēta. 



 

janvāra Īstenošanas regulu Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma 

procedūras dokumentam. 

Piezīme: Eiropas vienotais iepirkuma dokuments pieejams Eiropas Komisijas mājaslapā: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd, kā arī word formātā Iepirkumu uzraudzības biroja 

mājaslapā. 

Skaidrojumu par Eiropas vienoto iepirkumu dokumentu aicinām skatīties IUB mājaslapā 

https://www.iub.gov.lv/lv/node/98. 

 

5. PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA UN IZVĒRTĒŠANA 

35. Pasūtītājs atver iesniegtos Piedāvājumus tūlīt pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 

2021.gada 12.jūlijā, plkst. 14:05, SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS” telpās, Ezeru laukums 2, Talsi, 

Talsu nov., LV-3201. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, 

nosaucot Pretendentu, Piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. 

36. Pēc Piedāvājumu atvēršanas Iepirkuma komisija slēgtās sēdēs Tirgus izpētes dokumentos noteiktajā 

kārtībā veic Piedāvājumu vērtēšanu. Piedāvājumu izvērtēšanā Iepirkuma komisija ir tiesīga pieaicināt 

ekspertu(-s). 

37. Piedāvājumu izvērtēšana tiek veikta šādā secībā: 

37.1. Piedāvājuma noformējuma pārbaude. 

37.2. Pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude pedējā piedāvāuma iesniegšanas dienā (nolikuma 

3.sadaļa). 

37.3. Pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaude (nolikuma 4.sadaļa). 

37.4. Pretendenta Tehniskā un Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude. 

37.5. Piedāvājumu vērtēšana saskaņā ar saimnieciski visizdevīgākā Piedāvājuma izvēles kritērijiem. 

38. Iepirkuma komisijai ir tiesības neturpināt Piedāvājuma izvērtēšanu, ja Piedāvājums neiztur kādu no 

Piedāvājumu izvērtēšanas posmiem un kādā no pārbaudēm Piedāvājums tiek noraidīts kā neatbilstošs 

Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. 

39. Pasūtītājam nepieciešamības gadījumā ir tiesības lūgt Pretendentam pagarināt iesniegtā 

Piedāvājuma derīguma termiņu. Šajā gadījumā, Pretendentam attiecīgi jāpagarina iesniegtā Piedāvājuma 

nodrošinājuma termiņš vai jāiesniedz Pasūtītājam jauns Piedāvājuma nodrošinājums. Gadījumā, ja 

Pretendents pagarināja Piedāvājuma derīguma termiņu, bet attiecīgi nepagarināja Piedāvājuma 

nodrošinājuma termiņu, Pretendenta Piedāvājums tiek noraidīts. 

40. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Piedāvājums atbilst Tirgus izpētes dokumentos 

noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuri neatbilst Tirgus izpētes nolikumā noteiktajām noformējuma 

prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un 

ietekmē Piedāvājumu vērtēšanu. 

41. Iepirkuma komisija atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu un personu, uz kuru iespējām 

Pretendenti balstās, atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām Pretendenta Kvalifikācijai. 

42. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents vai persona, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās: 

42.1. neatbilst Tirgus izpētes dokumentos noteiktajiem nosacījumiem Pretendenta dalībai Iepirkumā vai 

42.2. nav iesniedzis Pretendenta Kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta Kvalifikācijas 

prasībām, vai 

42.3. ir sniedzis nepatiesu informāciju Kvalifikācijas novērtēšanai. 

43. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra 

vai nepilnīga, tas pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos 

dokumentos ietverto informāciju. Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas 

pieprasījumiem par papildu informāciju, komisijas norādītajā termiņā. 

44. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 

datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja Pasūtītājs ir ieguvis informāciju šādā veidā, bet Pasūtītāja 

iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu 

dokumentu par attiecīgo faktu. Pasūtītājs nodrošina Pretendentam šādu iespēju, savlaicīgi paziņojot par 

iepriekš minētajos avotos iegūto informāciju. 

45. Iepirkuma komisija pārbauda atlasīto Pretendentu tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu 

atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru tehniskie piedāvājumi vai 

finanšu piedāvājumi neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, tiek noraidīti. 



 

46. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu 

piedāvājumā iekļautā informācija. Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas 

pieprasījumiem par papildu informāciju, komisijas norādītajā termiņā. 

47. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas 

kļūdas konstatē, Pasūtītājs tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto Piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo 

Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus. 

48. Aritmētiskās kļūdas (ja tādas tiks konstatētas) Piedāvājumos tiks labotas šādi: 

48.1. Ja atšķiras skaitļi vārdos no skaitļiem ciparos, vērā tiks ņemti skaitļi vārdos. 

48.2. Ja atšķiras vienības cena no kopējās cenas, kas iegūta, reizinot vienības cenu ar skaitu, vērā tiks 

ņemta vienības cena un kopējā cena tiks labota. 

48.3. Ja Piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, komisija to labo atbilstoši 

nodokļu likumos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai. 

49. Vērtējot Piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā Piedāvājuma cenu bez pievienotās vērtības 

nodokļa. 

50. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta Piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja 

Iepirkuma komisija Pretendenta Piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Iepirkuma komisija pirms šāda 

Piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par 

būtiskiem Piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata 

par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta 

Piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos 

risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu 

cenu. 

51. Pēc Piedāvājumu atbilstības pārbaudes Iepirkuma komisija vērtē Piedāvājumus saskaņā ar turpmāk 

noteiktajiem Piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu no 

Piedāvājumiem, kas atbilst Tirgus izpētesa dokumentos noteiktajām prasībām. 

52. Saimnieciski izdevīgākais Piedāvājums tiks noteikts pamatojoties uz šādiem Piedāvājuma izvēles 

kritērijiem: 

Nr.p.k. Kritēriji Maksimālais 

punktu skaits 

1. Piedāvājuma cena 80 

2. Izpildes termiņš 10 

2. Līdzvērtīgo objektu skaits 10 

 Kopā: 100 

 

Saimnieciski visizdevīgākais Piedāvājums tiek noteikts, summējot visus Piedāvājuma izvēles kritērijus 

kopā. Novērtējums punktos tiek noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata. Saimnieciski visizdevīgākais ir 

Piedāvājums, kurš kopvērtējumā ir ieguvis visvairāk punktu. Maksimālais punktu skaits ir 100 punkti. 

• Piedāvājuma cena (euro) – Piedāvājumam ar viszemāko cenu tiks piešķirti 80 punkti, bet pārējiem 

Piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret Piedāvājumu ar viszemāko cenu: 

Viszemākā piedāvātā cena/ Pretendenta N Piedāvājuma cena X 80 

• Izpildes termiņš (dienas) – Piedāvājumam ar visīsāko dienu skaitu tiks piešķirti 10 punkti, bet 

pārējiem Piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret Piedāvājumu ar visīsāko 

dienu skaitu: 

Visīsākais piedāvātais izpildes termiņš / Pretendenta N piedāvātais izpildes termiņš X 10  

Piedāvājot izpildes termiņu jāņem vērā, ka izpildes termiņš tiek vērtēts ar nosacījumu, ka tas 

nepārsniedz Nolikuma 4.2.punktā noteikto maksimāli pieļaujamo Līguma izpildes termiņu. 

• Līdzvētīgo objektu skaits (saskaņā ar Nolikuma 33.4.1. punkta prasībām) – Piedāvājumam ar 

visvairāk līdzvērtīgo objektu skaitu tiks piešķirti 10 punkti, bet pārējiem Piedāvājumiem punkti 

tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret Piedāvājumu ar visvairāk līdzvērtīgo objektu skaitu: 

Pretendenta N piedāvātais līdzvērtīgo objektu skaits/ Visvairāk līdzvērtīgie objekti  X 10 

 

 



 

53. Katrs Iepirkuma komisijas loceklis Piedāvājumu vērtē individuāli pēc visiem Tirgus izpētes 

dokumentos norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. Par saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu atzīst to 

Piedāvājumu, kas, apkopojot individuālos vērtējumus, ieguvis visaugstāko novērtējumu. 

54. Ja Iepirkuma komisija konstatēs, ka vismaz divu Piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad komisija 

Piedāvājumu izvēlēsies piemērojot izšķirošo Piedāvājuma izvēles kritēriju – zemāko cenu. 

55. Pasūtītājam ir tiesības neizvēlēties nevienu Piedāvājumu, gadījumā, ja Pretendentu Piedāvājumi 

neatbilst Pasūtītāja finansiālajam iespējām. 

56. Pēc saimnieciski visizdevīgākā Piedāvājuma izvēles Pasūtītājs veic Pretendentu izslēgšanas 

gadījumu pārbaudi. 

57. Pasūtītājs pārbaudi par nolikuma 3.sadaļā minētajiem Pretendentu izslēgšanas gadījumiem veic tikai 

attiecībā uz tiem Pretendentiem, kuriem atbilstoši Tirgus izpētes dokumentos noteiktajām prasībām un 

izraudzītajam Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijam būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 

58. Iepirkuma komisija izslēgšanas gadījumu pārbaudi veic pēc iespējas izmantojot publiski pieejamas 

datubāzes vai citus publiski pieejamus avotus. 

59. Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā vai ārvalstī reģistrētu Pretendentu, kā arī personu (t.sk. 

apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām, nav attiecināmi nolikuma 3.sadaļā minētie Pretendentu izslēgšanas 

gadījumi, Pasūtītājs pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas 

apliecina, ka uz minētajām personām neattiecas neviens no nolikuma 3.sadaļā minētajiem gadījumiem, ja 

izslēgšanas gadījumu pārbaudi nav iespējams veikt izmantojot publiski pieejamas datubāzes vai citus 

publiski pieejamus avotus. 

 

6. LĒMUMA PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU 

PIEŅEMŠANA UN PAZIŅOŠANA 

60. Pēc Piedāvājumu izvērtēšanas Iepirkuma komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 

60.1. Atzīt kādu no Pretendentiem par Tirgus izpētes uzvarētāju un piešķirt tam Iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības. 

60.2. Izbeigt Tirgus izpēti, neizvēloties nevienu no Pretendentiem, ja Tirgus izpētē nav iesniegti 

Piedāvājumi, vai arī iesniegtie Piedāvājumi neatbilst noteiktajām prasībām. 

61. Pasūtītājs var pārtraukt Tirgus izpēti, ja tam ir objektīvs pamatojums, par to vienlaikus rakstveidā 

informējot visus Ieinteresētos piegādātājus un Pretendentus, kā arī iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 

3 (triju) darbdienu laikā pēc informācijas nosūtīšanas pretendentiem Iepirkumu uzraudzības biroja 

Publikāciju vadības sistēmā publicējot paziņojumu par rezultātiem. 

62. Pirms Iepirkuma līguma slēgšanas par Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu par Iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus 

(vienā dienā) informē visus Pretendentus. 

63. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums, Iepirkumu 

uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā publicē paziņojumu par rezultātiem. 

 

7. IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA 

64. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēdz atbilstoši Iepirkuma līguma projektam, 

kas tiks nosūtīts Pretendentam, kurš iesniedzis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Grozījumi Iepirkuma 

tehniskajā specifikācijā un Pretendenta Piedāvājumā nav pieļaujami.  

65. Līguma slēgšanas gadījumā Pretendents nodrošinās turpmāk minēto būtiskāko līguma noteikumu 

ievērošanu: 

65.1. līguma izpildes vieta – atbilstoši Nolikuma 4.1.punktam; 

65.2. līguma izpildes termiņš – atbilstoši Nolikuma 4.2.punktam; 

65.3. garantijas termiņš – minimāli 5 (pieci) gadi. 

65.4. līguma samaksas kārtība: 

65.4.1. avansa maksājums sastāda ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) no līgumcenas un tiek izmaksāts 

līguma izpildes laikā pēc tam, kad Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam avansa atmaksas garantiju par 

pieprasītā avansa summu. Avansa atmaksas garantija tiek atgriezta Uzņēmējam pēc tam, kad izmaksātā 



 

avansa summa tiek dzēsta. Pretendentam ir tiesības nepieprasīt avansu līguma izpildē, tādā gadījumā nav 

arī jāiesniedz avansa atmaksas garantija; 

65.4.2. samaksa par būvprojekta izstrādi tiek veikta 20 (divdesmit) dienu laikā pēc izstrādātā būvprojekta 

ar Būvvaldes atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegšanas Pasūtītājam, 

pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Uzņēmēja; 

65.4.3. maksājumi par būvdarbiem tiek veikti katru mēnesi 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Uzņēmēja 

piestādītā rēķina (kas balstīts uz faktiski izpildīto darbu pieņemšanas-nodošanas aktu) par faktiski 

paveiktajiem darbiem; 

65.4.4. no ikmēneša maksājumiem Pasūtītājs ietur summu 5% (pieci procenti) apmērā, kas tiek apmaksāta 

30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā, galīgā Darbu pieņemšanas-nodošanas akta 

parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Uzņēmēja; 

65.5. 10 (desmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam līguma 

saistību izpildes nodrošinājums vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas. Līguma saistību 

izpildes nodrošinājums tiek atgriezts Uzņēmējam pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā, kā arī pēc tam, 

kad Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam garantijas laika garantiju 5% (piecu procentu) apmērā no 

Pretendenta piedāvātās līgumcenas. Garantijas laika garantijai ir jābūt spēkā Nolikuma 65.3.punktā 

norādītajā termiņā. 

65.6. Visām līgumā minētajām garantijām jābūt izmaksājamām pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. 

65.7. Līgumsods par neattaisnojamu līguma izpildes termiņa nokavējumu sastāda 0,1% (viena desmitdaļa 

procenta) par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no līguma 

līgumcenas. 

65.8. Uzņēmējam līguma izpildes laikā ir jānodrošina spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētā 

būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un būvdarbu veicēja civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšana, kā arī būvniecības visu risku apdrošināšana un Uzņēmēja personāla 

apdrošināšana. 

66. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu, Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar 

nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu, vai pārtrauc Iepirkuma 

procedūru. Ja Pasūtītājs izvēlas slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis 

saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu, tas atbilstoši Nolikuma 62.punktam atkārtoti nosūta paziņojumus 

par pieņemto lēmumu Pretendentiem un publicē tīmekļvietnē. 

67. Piegādātāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam 

un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī personas (t.sk. 

apakšuzņēmējus), uz kuru iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja 

rakstveida piekrišanu. Pasūtītajs ir tiesīgs dot piekrišanu personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām 

tas balstījies, maiņai tikai tad, ja tā neatbilst attiecīgā Iepirkuma dokumentos noteiktajiem izslēgšanas 

noteikumiem. 

8. PIELIKUMI 

68. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi: 

1. pielikums – Tehniskā specifikācija; 

2. pielikums –  Piedāvājuma vēstule forma; 

3. pielikums – Piegādātāju apvienības apliecinājuma forma; 

4. pielikums – Informācijas par Pretendenta finansiālo stāvokli forma; 

5. pielikums – Informācijas par Pretendenta pieredzi forma; 

6. pielikums – Informācijas par Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām balstās, forma; 

7. pielikums – Pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām balstās, apliecinājuma forma; 

8. pielikums – Informācijas par apakšuzņēmēju forma; 

9. pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājuma forma; 

10. pielikums – Finanšu piedāvājuma sagatavošanas nosacījumi; 

11. pielikums – Finanšu piedāvājuma forma; 

12. pielikums – Darbu izpildes laika grafika forma. 



 

1.pielikums 

 

Iepirkuma id. Nr.TNS 2021/TI-12 

 

Tehniskā specifikācija tirgus izpētei 

“Par granulu degļa un granulu pieņemšanas un uzglabāšanas tvertnes  piegādi un montāžu 

Vandzenes skolas katlumājā, Vandzenes pagastā, Talsu novadā”. 

 

Tirgus izpētes objekts – 200 kW  granulu degļa ar pilnu aprīkojumu, siltumtrases 

temperatūras regulēšanas sistēmas  un granulu pieņemšanas un uzglabāšanas tvertnes ar tilpumu 

20 m3  piegāde un montāža Vandzenes skolas katlumājā Vandzenes pagastā, Talsu novadā. 

Plānotais piegādes un montāžas laiks  - ne vēlāk kā līdz 2021. gada 15. septembrim, 

sistēmas ieregulēšana, nodošana ekspluatācijā – ne vēlāk kā līdz 2021.gada 1. oktobrim. 

Veicamie darbi – apkures katla AK 300 aprīkošana ar  200 kW granulu degli, katla apsaistes 

montāža, granulu patēriņa tvertnes un gliemežtransportiera montāža, granulu pieņemšanas un 

glabāšanas tvertnes  montāža, tās pamatu izbūve, kā arī lokanā gliemežtransportiera izbūve no 

uzglabāšanas tvertnes līdz patēriņa tvertnei.  

Iekārtu darbības režīms -  pilnībā automatizēts, bez operatora klātbūtnes, ar atbilstoša 

līmeņa vadības sistēmu.  

Specifikācijā nav uzskaitītas visas nepieciešamās iekārtas un būvdarbi projekta 

veiksmīgai īstenošanai,  Pretendentam tas jāprecizē projekta izstrādes laikā. Obligāta 

objekta iepriekšējā apskate. Par apskates laiku iepriekš informējot SIA “Talsu 

namsaimnieks” pārstāvi, tālrunis:  29472806 

 

1.Granulu degļa tehniskais apraksts: 

1.1. Granulu deglim jānodrošina  jaudas režīma modulācija no 50 – 200 kW, lietderības 

koeficients ne zemāks par 90%; 

1.2. Granulu degļa tips  - pašaattīrošais, ar kustīgajiem ārdiem, ar atsevišķi regulējumu 

primārā un sekundārā gaisa padevi; 

1.3.Degļa kontrolierim jānodrošina pilnīgi automātiska granulu degļa darbība, kontrolējot 

arī  apkures loku ar sūkņiem un sajaucējvārstiem (var izmantot paplašināšanas moduļus); 

1.4. Granulu deglim jābūt aprīkotam ar automātiskās aizdedzināšanas sistēmu, obligāta  

degļa tīrīšana. Komplektā jāparedz atsevišķi stāvoša  granulu patēriņa tvertne ( starpbunkurs) ar 

tilpumu, kas nodrošina iekārtas darbību maksimālās jaudas režīmā  vismaz vienu  diennakti; 

1.5.Granulu degļa konstrukcijai jābūt tādai, kas pilnībā novērš  kurināmā atpakaļ 

aizdegšanos padeves iekārtā, vai jābūt uzstādītai sistēmai, kas pasargā no granulu aizdegšanās 

patēriņa tvertnē . 

1.6.Granulu degļa automātikai jānodrošina pilnīgi autonoma iekārtas darbība ,jābūt 

interneta modulim, lai degļa un pārējo sistēmu darbību varētu attālināti kontrolēt, ieskaitot degļa 

iekurināšanu, regulēšanu un apturēšanu ar mobilā telefona aplikācijas vai datora  palīdzību, kā 

arī jānodrošina kļūdu un  avārijas paziņojumu apziņošanas sistēma SMS veidā; 

1.7.Kontrolierim jāparedz iespēja pieslēgt ārgaisa temperatūras sensoru , lai  nodrošinātu 

temperatūras regulēšanu apkures lokā saskaņā ar ārgaisa temperatūru; 

1.8.Granulu degļa komplektācijā jāiekļauj viss nepieciešamais aprīkojums degļa montāžai 

esošajā apkures katlā, kā arī jānodrošina visas nepieciešamās montāžas shēmas un instrukcijas. 

 

2. Granulu pieņemšanas un uzglabāšanas tvertnes tehniskais apraksts: 

 

2.1. Granulu pieņemšanas un uzglabāšanas tvertnes  tilpums 20 m3; 

2.2. Tvertnes materiāls – metāls vai plastikāts pēc Pretendenta izvēles; 

2.3. Tvertnes novietošanas vieta un krāsas tonis  jāsaskaņo ar Talsu novada būvvaldi un 

Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi; 



 

2.4. Tvertnes konstrukcijām jābūt sazemētām; 

2.5. Tvertnei jābūt aprīkotai ar granulu pieņemšanas sistēmu un lokano granulu 

gliemežtransportieri, granulu nogādāšanai līdz patēriņa tvertnei. 

 

3. Vadības sistēmas tehniskais apraksts: 

 

3.1. Vadības sistēmai jānodrošina pilnībā automatizētā granulu degļa, granulu padeves 

sistēmas darbība un automātiskā siltumtrases temperatūras regulēšana atkarībā no ārgaisa 

temperatūras; 

3.2. Sistēmai jābūt aprīkotai ar visiem nepieciešamajiem līmeņa un temperatūras 

devējiem pilnīgai degļa darbības kontrolei; 

3.3. Jānodrošina attālināta piekļuve vadības sistēmai, kā arī SMS modulis kļūdu 

paziņojumu nosūtīšanai. 

 

4. Veicamo darbu apraksts: 

 

4.1. Granulu degļa montāža; 

4.2. Apkures katla aprīkojuma pārbūve siltumtrases temperatūras regulēšanai pēc ārgaisa 

temperatūras; 

4.3. Visu nepieciešamo kurināmā padeves iekārtu montāža; 

4.4. Granulu pieņemšanas un uzglabāšanas tvertnes dzelzbetona pamatu izbūve; 

4.5. Granulu pieņemšanas un uzglabāšanas tvertnes novietošana vai montāža; 

4.6. Visu nepieciešamo saskaņojumu veikšana un atļauju iegūšana no attiecīgajām 

iestādēm; 

4.7. Iekārtu ieregulēšana un  nodošana pasūtītājam, apkalpojošā personāla apmācība. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.pielikums 

Iepirkuma id. Nr. TNS 2021/TI-12 

 

PIEDĀVĀJUMA VĒSTULE 

/forma/ 

 

Tirgus izpētei: “Granulu degļa un granulu pieņemšanas un uzglabāšanas tvertnes  piegāde un montāža 

Vandzenes skolas katlumājā, Vandzenes pagastā, Talsu novadā.” 

Tirgus izpetes identifikācijas numurs: TNS 2021/TI-12 

 

Pretendents <Pretendenta nosaukums>, reģ. Nr. ________________, tā <pārstāvēttiesīgās personas amats, 

vārds un uzvārds> personā, iesniedz Piedāvājumu, kas sastāv no Piedāvājuma vēstules, Piedāvājuma 

nodrošinājuma, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma. 

 

Mēs esam izskatījuši visus Tirgus izpētes dokumentus, tai skaitā nolikumu ar pielikumiem, tehniskās 

specifikācijas. Mēs esam pārbaudījuši un saprotam šos dokumentus, un pārliecinājāmies, ka tie nesatur 

kļūdas vai citus defektus. Mēs pieņemam visas Tirgus izpētes dokumentos noteiktās prasības un piedāvājam 

veikt būvprojekta izstrādi un būvdarbus objektā “Granulu degļa un granulu pieņemšanas un uzglabāšanas 

tvertnes  piegāde un montāža Vandzenes skolas katlumājā, Vandzenes pagastā, Talsu novadā (turpmāk arī 

– Darbi) un novērst jebkurus defektus mūsu veiktajos Darbos saskaņā ar mūsu Piedāvājumu. 

 

1. Mēs apņemamies: 

a. Veikt darbus saskaņā ar Nolikuma noteikumiem, Tehniskajām specifikācijām un spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem par kopējo līguma cenu bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – 

PVN): <…>EUR (<summa vārdiem> euro), PVN <procenti cipariem>%: <summa cipariem> 

EUR (<summa vārdiem> euro), kopējā summa ar PVN: <summa cipariem> EUR (<summa 

vārdiem> euro), t.sk. 

• projekta izstrāde par kopējo cenu bez PVN: <…>EUR (<summa vārdiem> euro), PVN 

<procenti cipariem>%: <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), kopējā summa ar 

PVN: <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), 

• montāžas darbi un būvdarbi par kopējo cenu bez PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> 

euro), PVN <procenti cipariem>%: <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), 

kopējā summa ar PVN: <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro); 

b. slēgt Iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līguma nosacījumiem; 

c. veikt Darbus saskaņā ar mūsu Tehnisko piedāvājumu Iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā <dienu 

skaits> (<dienu skaits vārdiem>) no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas; 

 

2. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> (<dienu skaits vārdiem>) dienas no Nolikumā noteiktā 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 

3. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi 

personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi piegādātāju apvienības dalībnieki 

(ja Pretendents ir piegādātāju apvienība) apliecina, ka: 

a. uz to neattiecas neviens no SPSIL 48.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 8.punktā noteiktajiem 

izslēgšanas noteikumiem; 

b. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa. 

4. 

Informācija par Pretendenta kontaktpersonu  

Vārds, uzvārds:  

Amats:  

Tālrunis:  

E-pasta adrese:  

 

[datums:] ________________________________________________ 

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ___________________________________________ 

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ______________________________  

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


 

3.pielikums 

Iepirkuma id. Nr. TNS 2021/TI-12 

 

 

PIEGĀDĀTĀJU APVIENĪBAS APLIECINĀJUMS 

/forma/ 

 

Tirgus izpētei: “Granulu degļa un granulu pieņemšanas un uzglabāšanas tvertnes  piegāde un montāža 

Vandzenes skolas katlumājā, Vandzenes pagastā, Talsu novadā.” 

Tirgus izpetes identifikācijas numurs: TNS 2021/TI-12 

 

1) Piegādātāju apvienības nosaukums, faktiskā adrese, reģistrācijas Nr. (ja piegādātāju apvienība ir 

reģistrēta), tālruņa Nr./fakss, e-pasts: 

__________________________________________________________________________________ 

 

2) Vadošā dalībnieka, kurš tiesīgs rīkoties visu apvienības dalībnieku vārdā un to vietā, nosaukums, faktiskā 

adrese, reģistrācijas Nr., tālruņa Nr./fakss, e-pasts: 

__________________________________________________________________________________ 

 

3) Vadošā dalībnieka pārstāvēttiesīgās (paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas) amats, vārds, uzvārds, 

tālruņa Nr./fakss, e-pasts: 

__________________________________________________________________________________ 

 

4) Pārējo dalībnieku nosaukumi, adreses, tālruņa Nr./fakss, e-pasts: 

(4.1) ______________________________________________________________________________ 

(4.2) ______________________________________________________________________________ 

(4.3) ______________________________________________________________________________ 

 

5) Piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un darbības (spēkā esamības) termiņš: 

 

6) Darbu saraksts, kurus izpildīs katrs dalībnieks piegādātāju apvienībā “[apvienības nosaukums:]”. 

 

Piegādātāju 

apvienības dalībnieka 

nosaukums 

Darbi, kurus 

Iepirkuma līguma 

izpildē veiks 

dalībnieks 

Dalībnieka veicamo 

darbu daļa 

(procentuālā (%) vai 

naudas (€) izteiksmē 

no piedāvātās 

līgumcenas) 

Sertifikāts vai 

līdzvērtīgs 

dokuments, kas 

apstiprina dalībnieka 

tiesības veikt 

norādītos darbus 

Vadošā dalībnieka 

nosaukums 

   

1. dalībnieks 

(nosaukums) 

   

2. dalībnieks 

(nosaukums) 

   

-/-    

 

7) Piegādātāju apvienībai papildus augstāk minētajai informācijai jāiesniedz (atbilstoši nolikumam) 

šādi dokumenti: 

 

 

(7.1) Vadošajam dalībniekam izsniegta pilnvara 

[Vadošais dalībnieks tiek pilnvarots iesniegt un saņemt prasības visas piegādātāju apvienības vārdā] 

 

Apliecinām, ka: 



 

 

a) piegādātāju apvienība un tās dalībnieku sastāvs paliks nemainīgs līdz Tirgus izpētes beigām; 

b) piegādātāju apvienības dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents 

balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi, ir solidāri atbildīgi par 

Iepirkuma līguma izpildi gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības; 

c) ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tā 15 (piecpadsmit) darba dienu 

laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Iepirkuma līgumu paziņošanas (saņemšanas) 

dienas pēc savas izvēles izveidos personālsabiedrību un reģistrēs Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistra Komercreģistrā vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku 

atbildības sadalījumu, paredzot solidāru atbildību par līguma izpildi tiem apvienības dalībniekiem, 

uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās un kuri būs finansiāli 

atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi. 

 

 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ___________________________________________ 

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ______________________________ 

 

  



 

4.pielikums 

Iepirkuma id. Nr. TNS 2021/TI-12 

 

 

 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA FINANSIĀLO STĀVOKLI 

/forma/ 

 

[Finanšu informācija tiek norādīta no ikgadējā finanšu pārskata (peļņas vai zaudējumu aprēķina), kas 

sagatavots ievērojot attiecīgās Pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasības attiecībā uz gada 

finanšu pārskata noformēšanu un apstiprināšanu] 

 

Tirgus izpētei: “Granulu degļa un granulu pieņemšanas un uzglabāšanas tvertnes  piegāde un montāža 

Vandzenes skolas katlumājā, Vandzenes pagastā, Talsu novadā.” 

Tirgus izpetes identifikācijas numurs: TNS 2021/TI-12 

 

Tirgus izpētes procedūras nolikuma 33.3.1.punkta prasība – Vidējais gada neto apgrozījums: 

 

Gads3 Neto apgrozījums EUR 

<finanšu gads>  

<finanšu gads>  

<finanšu gads>  

Kopā pēdējos 3 gados  

Vidējais:  

 

Pretendents apliecina, ka tā pēdējo trīs noslēgto finanšu (pārskata) gadu vidējais gada neto apgrozījums 

(3 gadu summa/3) ir [Summa cipariem] EUR ([Summa vārdiem]). 

 

 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ___________________________________________ 

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ______________________________ 

 

  

 
3 Pretendents ieraksta pēdējo 3 noslēgto finanšu (pārskata) gadu skaitļus. 



 

5.pielikums 

 

Iepirkuma id. Nr. TNS 2021/TI-12 

 

 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI 

/forma/ 

 

Tirgus izpētei: “Granulu degļa un granulu pieņemšanas un uzglabāšanas tvertnes  piegāde un montāža 

Vandzenes skolas katlumājā, Vandzenes pagastā, Talsu novadā.” 

Tirgus izpetes identifikācijas numurs: TNS 2021/TI-12 

 

 

Veikto darbu saraksts 

Nr. 

p.k. 

Darbu 

pasūtītāja 

nosaukums, 

adrese un 

kontaktpersona 

un tālruņa 

numurs, e-pasts 

Objekta 

nosaukums, 

funkcija un īss 

raksturojums 

Granulu degļa 

jauda (kW) un 

granulu tvertnes 

tilpums (m3)  

Veiktie darbi 

objektā (norādot 

darbu veidus un 

apjomus)4 

Darbu izpildes 

termiņš (no - 

līdz) 

1.  <…> <…>  <…>/<…> 

<…>  <…> <…>  <…>/<…> 

<…>  <…> <…>  <…>/<…> 

 

 

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas. 

 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ___________________________________________ 

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ______________________________ 

 

  

 
4 Veikto darbu aprakstu, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma  30.6.3.punktā izvirzītajai prasībai. Komisijai ir tiesības vērsties pie norādītās 

atbildīgās kontaktpersonas sniegtās informācijas apstiprinājuma saņemšanai. 



 

 

6.pielikums 

Iepirkuma id. Nr.TNS 2021/TI-12 

 

 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA NORĀDĪTO PERSONU, UZ KURAS IESPĒJĀM 

BALSTĀS 

/forma/ 

 

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

balstās, iespējām, ja tas nepieciešams Iepirkuma līguma izpildei] 

 

Tirgus izpētei: “Granulu degļa un granulu pieņemšanas un uzglabāšanas tvertnes  piegāde un montāža 

Vandzenes skolas katlumājā, Vandzenes pagastā, Talsu novadā” 

Tirgus izpetes identifikācijas numurs: TNS 2021/TI-12 

 

Personas, uz kuras 

iespējām balstās, 

reģistrācijas numurs, 

adrese un 

kontaktpersona 

Kvalifikācijas prasība, 

uz kuru 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:] ________________________________________________ 

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ___________________________________________ 

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ______________________________ 

 

  



 

7.pielikums 

 

Iepirkuma id. Nr.TNS 2021/TI-12 

 

 

PRETENDENTA NORĀDĪTĀS PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM BALSTĀS, 

APLIECINĀJUMS 

/forma/ 

 

Tirgus izpētei: “Granulu degļa un granulu pieņemšanas un uzglabāšanas tvertnes  piegāde un montāža 

Vandzenes skolas katlumājā, Vandzenes pagastā, Talsu novadā.” 

Tirgus izpetes identifikācijas numurs: TNS 2021/TI-12 

 

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 Tirgus izpētē, kā pretendenta [Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un 

adrese] norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

paziņojumā par līgumu vai Tirgus izpētes procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un 

b) gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus darbus: [īss darbu 

apraksts atbilstoši Informācijā par apakšuzņēmēju norādītajam] un/vai nodot Pretendentam 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., 4., 8.punktā noteiktajiem izslēgšanas 

noteikumiem. 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[personas, uz kuras spējām balstās, 

pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ____________________________________________________ 

[personas, uz kuras spējām balstās, 

pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ________________________________________ 

 

 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ___________________________________________ 

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ______________________________ 

 

  

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


 

8.pielikums 

Iepirkuma id. Nr.TNS 2021/TI-12 

 

 

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJU 

/forma/ 

 

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

veidlapā minētos dokumentus.] 

 

Tirgus izpētei: “Granulu degļa un granulu pieņemšanas un uzglabāšanas tvertnes  piegāde un montāža 

Vandzenes skolas katlumājā, Vandzenes pagastā, Talsu novadā” 

Tirgus izpetes identifikācijas numurs: TNS 2021/TI-12 

 

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:] ________________________________________________ 

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ___________________________________________ 

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ______________________________ 

 

  



 

9.pielikums 

Iepirkuma id. Nr.TNS 2021/TI-12 

 

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 

/forma/ 

 

Tirgus izpētei: “Granulu degļa un granulu pieņemšanas un uzglabāšanas tvertnes  piegāde un montāža 

Vandzenes skolas katlumājā, Vandzenes pagastā, Talsu novadā” 

Tirgus izpetes identifikācijas numurs: TNS 2021/TI-12 

 

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 Tirgus izpētē, kā [Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese] 

apakšuzņēmējs, un 

b) gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvniecības darbus: 

[īss darbu apraksts atbilstoši Informācijā par apakšuzņēmēju norādītajam] un/vai nodot Pretendentam 

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., 4., 8.punktā noteiktajiem izslēgšanas 

noteikumiem. 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[apakšuzņēmēja pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] _______________________________________ 

[apakšuzņēmēja pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ___________________________ 

 

 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ___________________________________________ 

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ___________________________

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


 

 

10.pielikums 

SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS” 

Tirgus izpētes 

“Siltumtīklu rekonstrukcija  

Nākotnes ielā 2., 4., 6. un 8. Stendē, Talsu nov.” 

nolikumam 

Iepirkuma id. Nr.TNS 2021/TI-2 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS NOSACĪJUMI 

 

 

Pretendentiem ir jāaizpilda Finanšu piedāvājuma forma, izmantojot tikai euro valūtas vienību. 

 

Pretendentam Finanšu piedāvājumā jāietver Pretendenta piedāvātās līgumcenas sadalījums pa 

galvenajām izmaksu pozīcijām un posmu izmaksām. Finanšu piedāvājumā jānorāda kopējā līgumcena 

euro ar diviem cipariem aiz komata bez pievienotās vērtības nodokļa. 

 

Piedāvājuma cenā, bez tām izdevumu pozīcijām, kas koptāmē norādītas atsevišķi, jābūt iekļautiem arī 

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. Nosakot darbu un materiālu cenas, Pretendentiem jāņem vērā, ka samaksa ir 

paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu. Finanšu piedāvājuma jāietver visi izdevumi, kuri radīsies 

Iepirkuma līguma izpildes laikā. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma 

formai. 

 

Finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj visi izdevumi, ieskaitot Projektu, Peļņu un Papildus Izdevumus, 

jāparedz visu nepieciešamo materiālu un iekārtu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu 

izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošajiem LR 

likumu un normatīvu prasībām, kā arī jebkuru citu Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas 

nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas. 

 

Pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko Pretendents ierakstījis Kopējās cenas sadalījumā, 

attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, izmaksas 

neparedzētiem gadījumiem un visa veida riski, kas nepieciešami, lai saskaņā ar Līgumu nodrošināt 

Pakalpojumu sniegšanu atbilstošā kvalitātē. 

 

Ja Finanšu piedāvājums būs sagatavots neatbilstoši, nepilnīgi vai nebūs sagatavots saskaņā ar iepriekš 

minētajām prasībām, Iepirkuma komisija lems par Pretendenta Piedāvājuma noraidīšanu. 
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11.pielikums 

Iepirkuma id. Nr.TNS 2021/TI-12 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Būvniecības koptāme 

/forma/ 

 

Tirgus izpētei: “Granulu degļa un granulu pieņemšanas un uzglabāšanas tvertnes  piegāde un montāža 

Vandzenes skolas katlumājā, Vandzenes pagastā, Talsu novadā” 

Tirgus izpetes identifikācijas numurs: TNS 2021/TI-12 

 

 

Nr. 

p.k. 
Objekta nosaukums 

Objekta izmaksas 

(euro) 

1. PROJEKTA IZSTRĀDE 
 

3. MONTĀŽAS DARBI UN BŪVDARBI OBJEKTĀ 
 

 Kopā bez PVN 
 

 PVN 21% 
 

 Kopā ar PVN 21% 
 

 

 

Sastādīja:_________________________________ Sertifikāta Nr.: 
 (paraksts un tā atšifrējums, datums) 

 

Pārbaudīja:_________________________________ Sertifikāta Nr.: 
 (paraksts un tā atšifrējums, datums) 

 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:] 

_______________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] 

__________________________________ 
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12.pielikums 

Iepirkuma id. Nr.TNS 2021/TI-12 

 

 

DARBU IZPILDES LAIKA GRAFIKS 

/forma/ 

 

Tirgus izpētei: “Granulu degļa un granulu pieņemšanas un uzglabāšanas tvertnes  piegāde un montāža 

Vandzenes skolas katlumājā, Vandzenes pagastā, Talsu novadā.” 

Tirgus izpetes identifikācijas numurs: TNS 2021/TI-12 

 

Darbu veida nosaukums <...> mēnesis 

<...> kalendārās dienas 

 1 2 3 4 5 <...> <...> <...> <...> <...> <...> 

<Būvprojekta izstrāde>            

<Demontāžas darbi>            

<Būvdarbu  un montāžas 

darbu uzsākšanas 

nosacījumu izpilde> 

           

<Būvdarbu, montāžas 

darbu veikšana> 

           

<Materiālu piegāde>            

<...>            

<...>            

<Objekta nodošana 

ekspluatācijā> 

           

 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:] 

_______________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] 

__________________________________ 

 

 


