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1. Vispārīgā informācija. 

1.1. Konkursa identifikācijas numurs – PA Višķi 2018/4 

1.2. Ziņas par  pasūtītāju: 

Pasūtītāja nosaukums: Pašvaldības aģentūra “Višķi” 

Adrese: Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads LV-

5481 

Reģistrācijas numurs: 90002044615 

Tālruņa numurs: 65442032 

E-pasta adrese: 
agentura@viski.lv 

Kontaktpersona: 
Valentīns Šnitko, tālr. 26815715 

 

1.3.  Pretendents: 

1.3.1.  Pretendents ir piegādātājs ( jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība 

jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt 

pakalpojumus), kurš ir reģistrējies Elektronisko iepirkumu sistēmā ( turpmāk EIS ) un ir iesniedzis 

piedāvājumu saskaņā ar Atklāta konkursa nolikumu EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

1.3.2.  Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv: 

1.3.2.1.Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona); 

1.3.2.2.Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona); 

1.3.2.3.pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības  biedrs, ievērojot šī punkta 1.3.2.1 un 1.3.2.2. 

apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība); 

1.3.2.4.visi   personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta 1.3.2.1 un 1 . 3 . 2.2. 

apakšpunktā   noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai 

1.3.2.5.Pretendenta pilnvarota persona. 

1.3.3.  Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (piegādātāju apvienība), iesniedzamo dokumentu 

paketei ir jāpievieno sadarbības līgums, kurā jābūt norādītam galvenajam dalībniekam, kas 

pārstāvēs personu apvienību (piegādātāju apvienību) iepirkuma procedūrā un dalībnieku vārdā 

parakstīs pieteikuma dokumentus. Sadarbības līgumā obligāti ir jābūt fiksētam, kādas personas ir 

apvienojušās personu apvienībā (piegādātāju apvienībā), apliecinājumam, ka gadījumā, ja personu 

apvienība (piegādātāju apvienība) tiks noteikta par iepirkuma procedūras uzvarētāju, Pasūtītājs  var 

prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles 

noformējas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par 

apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu 

sekmīgai izpildei 10 (desmit) darba dienu laikā. 
 

Pretendents piekrīt, ka tā dati tiks publiskoti, saskaņā ar publisko iepirkumu likumu 

 

1.4.  Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums,  kuru nosaka, 

ņemot vērā tikai cenu (pasūtītājs izvēlas piedāvājumu, kas būs atbilstošs visām iepirkuma procedūras 

dokumentācijas prasībām un kura cena būs zemākā). Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu 

tiks atzīts piedāvājums ar zemāko cenu, ņemot vērā, ka ir detalizēta tehniskā specifikācija un citiem 

kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē. 
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2. Iepirkuma priekšmets: Koksnes šķeldas piegāde 2019.gadam, saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju (Pielikums Nr.3). 

2.1. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 daļās. Katra iepirkuma priekšmeta daļa ir atsevišķs 

iepirkuma līguma priekšmets:  

2.1.1. 1.daļa – Kurināmās šķeldas piegāde Špoģu ciema  katlu mājai. 

2.1.2. 2.daļa – Kurināmās šķeldas piegāde Višķu tehnikuma ciema katlu mājai  

Abām iepirkuma daļām vienības cenai jābūt vienādai, ja pretendents iesniedz piedāvājumu par abām 

iepirkuma daļām. 

2.2. Pretendenti var sagatavot un iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām iepirkuma daļām. 

2.3. CVP kods ir 03413000-8 

3. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta  

Publiskā piegādes līguma izpildes laiks un vieta – sakaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.3).  

4. Nolikums 

4.1.  Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā 

(turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier) un  Pasūtītāja 

mājas lapā internetā http://www.viski.lv/parvalde//iepirkumi. 

4.2.  Iepirkuma nolikuma grozījumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier un Pasūtītāja tīmekļa vietnē 

http://www.viski.lv/parvalde/iepirkumi. 

4.3.  Paziņojums par Konkursa Nolikumu un tā grozījumiem tiek publicēts arī Iepirkumu uzraudzības  

biroja (turpmāk – IUB) tīmekļa vietnē: www.iub.gov.lv.  

4.4.  Lejupielādējot iepirkuma procedūras dokumentus, Pretendents uzņemas atbildību sekot līdzi 

Komisijas sniegtajai papildu informācijai tīmekļa vietnēs un ievērtēt to savā piedāvājumā. 

Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie Pretendenti papildus informāciju ir saņēmuši brīdī, kad tā 

publicēta https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier un Pasūtītāja tīmekļa vietnē 

http://www.viski.lv/parvalde/iepirkumi. 

4.5.  Ieinteresētais Pretendents EIS e-konkursu apakšsistēmā šā konkursa sadaļā var 

reģistrēties kā atklāta konkursa nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā Piegādātājs
1
. 

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

5.1.  Saskaņā ar PIL 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, 

izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie 

piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem un noraidīti, un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.  

5.2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2018.gada 19.septembrim plkst. 10
00

. 

5.3.  Iepirkumu komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta 2018.gada 19.septembrī 

plkst. 10
00

 Višķu pagasta pārvaldē, Skolas ielā 17, Špoģos, Višķu pag. Piedāvājumu atvēršana notiek, 

izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai un 

atvēršanai. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties jebkura ieinteresētā persona. Publisko 

iepirkumu likuma 68.panta septītajā daļā minētajā gadījumā Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā 

                                              
1
 Informāciju par to, kā ieinteresētais Piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. 

https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier
http://www.viski.lv/parvalde/iepirkumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier
http://www.viski.lv/parvalde/iepirkumi
http://www.iub.gov.lv/
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier
http://www.viski.lv/parvalde/iepirkumi
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883
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https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes 

atcelšanu un neatver elektroniski iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija 

pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 1.punktā minēto lēmumu vai administratīvā 

lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier publicē informāciju par 

piedāvājumu atvēršanas laiku, kā arī informē par to Pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja 

iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 3.punktā vai 

trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver elektroniski iesniegtos piedāvājumus.   

5.4.  Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. Grozījumi vai atsaukums ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-

konkursu apakšsistēmu. Atsauktos piedāvājumus un pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 

iesniegtos piedāvājumus neatver. 

5.5.  Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā 

piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

5.6.  Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz elektroniski. Informācijas 

sagatavošanā un iesniegšanā jāievēro sadaļā “Prasības” norādītās formas un norādes.  Konstatējot 

neatbilstību starp nolikumā norādītajām veidnēm un EIS e-konkursu apakšsistēmā publicētajām 

veidnēm, par prioritārām uzskatāmas nolikumā iekļautās veidnes. 

5.7.  Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski tiesīga pārstāvēt Pretendentu, vai ir pilnvarota 

pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā. 

5.8.  Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu 

vai EIS sistēmas piedāvāto parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu. (PIL 38. panta 

astotā daļa). 

5.9.  Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu 

Pasūtītājam.  

5.10.  Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu 

apakšsistēmā.  

5.11.  Pirms pretendentu paziņošanas katrs iepirkumu komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka 

nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai 

darbībā un nav ar tiem saistīts PIL 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē. 

5.12.  Ja kāds no Iepirkumu komisijas locekļiem vai ekspertiem nepiedalās piedāvājumu atvēršanas 

sanāksmē, viņš minēto apliecinājumu paraksta nākamajā Komisijas sēdē, kurā piedalās. Ja šāds 

apliecinājums nav parakstīts, Komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā Komisijas darbā, kā 

arī Komisijas sekretārs neturpina savu pienākumu veikšanu, ja viņš nav parakstījis attiecīgo 

apliecinājumu. 

5.13.  Piedāvājumu atvēršanas sēdē iegūtos datus norāda Pretendentu finanšu piedāvājuma 

apkopojumā,       ko ievieto EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv pie šī iepirkuma 

dokumentiem. 

5.14. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana notiek slēgtā sēdē. 

 

6. Piedāvājuma nodrošinājums un derīguma termiņš 

6.1.  Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts 

6.2.  Piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas. 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier
http://www.eis.gov.lv/
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7. Prasības piedāvājuma iesniegšanai. 

7.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, 

informācijas sagatavošanā un iesniegšanā jāievēro sadaļā “Prasības” norādītās formas un norādes, 

ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas: 

7.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-

konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas; 

7.1.2. aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un 

augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem 

failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas 

prasībām un formu paraugiem); 

7.1.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu 

apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku 

atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību 

dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumentu atvēršanas un nolasīšanas iespējām). 

Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam ne 

vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, komisijai jāiesniedz 

elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai. 

7.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendentam ir jāievēro, ka: 

7.2.1. Pieteikuma vēstules forma, pretendentu atlases forma, tehniskais un finanšu piedāvājums 

jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas 

programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā; 

7.2.3. Pieteikuma vēstuli paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā 

persona, Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām 

izdota pilnvara (skenēts dokuments PDF formātā). Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, 

pieteikuma vēstuli un apliecinājumi jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, 

pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotajai personai. 

7.2.4. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas 

darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums 

nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums 

ir šifrēts, un nav atverams, piedāvājums netiks izskatīts. 

7.3. Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt latviešu valodā. Ja tiek pievienoti kvalifikāciju apliecinoši 

dokumenti, kas izsniegti citā valodā, jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

7.4. Piedāvājuma dokumentu kopijām ir jābūt apliecinātām atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka 

likumā noteiktajām prasībām.  

 

8. Pretendentu izslēgšanas gadījumi 

8.1.   Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz pretendentu attiecas kāds 

no PIL 42.panta pirmās daļas izslēgšanas gadījumiem. Izslēgšanas gadījumi attiecas arī uz 

personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, uz pretendenta norādīto personu, uz 

kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu 

vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiek 

pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā; 

8.2.  Pasūtītājs atbilstoši PIL 43.panta kārtībai veic uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu 

vērtēšanu, ja pierādījumi ir iesniegti.  

 

https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums
https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42
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9. Prasības pretendentam 

9.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība), normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai 

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

9.2. Pretendentam pēdējo triju gadu laikā ir pieredze vismaz 3 (trīs) apjomā un saturā līdzvērtīgu 

piegāžu veikšanā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

 

10. Iesniedzamie dokumenti 

10.1 Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, (Pielikums Nr.1), ko parakstījusi Pretendenta 

amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu 

paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.  

 

10.2. Pretendenta reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamā datubāzē www.ur.gov.lv. Ārvalstī 

reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, 

kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.  
 

10.3. Tehniskais piedāvājums atbilstoši nolikuma 4.pielikumam. 

 

10.4.  Finanšu piedāvājums (2.pielikums). Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena (katrai 

iepirkuma daļai atsevišķi, ja piedāvājumu iesniedz par abām iepirkuma daļām), kurai jābūt izteiktai 

EUR bez PVN. Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas paredzamās ar konkrētā 

darba izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN. Cena jānorāda EUR. Cenas tiek fiksētas uz visu Darba 

izpildes laiku un netiks pārrēķinātas. Pretendents norāda piedāvājuma kopējo cenu bez PVN, 

atsevišķi norādot cenu ar PVN.  

 

10.5.  Pretendenta pieredzes apliecinājums šķeldas piegādē (5.pielikums);  

 

10.6.  Lai pārbaudītu vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar  Publisko 

iepirkumu likuma 42. panta pirmo daļu, Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu Iepirkuma 

komisija pārbaudīs Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā https://www.eis.gov.lv. Ārvalstī 

reģistrētu pretendentu pārbaudīs saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta 10. un 12 punktu.  

 

10.7.  Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība: 

10.7.1.  visu personu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka visi personu 

apvienības dalībnieki kopā un katrs atsevišķi ir atbildīgs par iepirkuma līguma izpildi, nosaukts 

galvenais dalībnieks, kurš būs pilnvarots parakstīt piedāvājumu un citus dokumentus, rīkoties 

personu apvienības dalībnieku vārdā. Vienošanās dokumentā jānorāda katra personu apvienības 

dalībnieka darbu veikšanas daļa procentos. 

10.7.2. pieteikumu dalībai atklātā konkursā paraksta visi personu apvienības   dalībnieki. 

10.8.  Ja Pretendents balstās uz citu uzņēmēju iespējām līguma izpildē, papildus jāiesniedz sarakstu 

ar uzņēmējiem, uz kuru iespējām balstās Pretendents. Katra uzņēmēja apliecinājums vai vienošanās, 

kas apliecina uzņēmēju sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildē. Apliecinājumā vai 

vienošanās jābūt konkrēti norādītām tām spējām, uz kurām Pretendents balstās.    

10.9.Saskaņā ar PIL 49.pantu Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā 

sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos 
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noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma 

procedūras dokumentu, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas 

vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Pretendents var Pasūtītājam 

iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja 

apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.  Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo 

pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai 

iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta 

atbilstību pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir 

tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs. 

 

11. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji 

11.1.  Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likumu, iepirkuma nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. 

 

11.2.  Iepirkuma komisija: 

11.2.1.Veic pretendentu atlasi – pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskata 

publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c.; 

11.2.2. Pārbauda tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām un 

nepieciešamības gadījumā pieprasa pretendentam izskaidrot tehniskajā un finanšu piedāvājumā 

iekļauto informāciju; 

11.2.3. komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija 

piedāvājumā konstatē aritmētisku kļūdu, tā šo kļūdu izlabo, par labojumu informē pretendentu, 

turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā 

veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu. 

11.2.4. Komisija nosaka šī nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņem lēmumu par 

Pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un 

izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam (viszemākā cena) būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības.  

11.2.5.Veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā dāļā noteikto izslēdzošo 

nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un 

šajā nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

11.2.6.Ja piedāvājumi ir līdzvērtīgi, pasūtītājs šķeldas piegādes līguma slēgšanas tiesības piešķir 

pretendentam, kurš piedāvā  izmantojot videi draudzīgāku piegādi, lai samazinātu vides piesārņojumu 

ar izplūdes gāzēm no autotransporta un ceļa infrastruktūras slodzi. 

11.2.7.Pieņem lēmumu par uzvarētāju. 

 

12.  Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

12.1.  Iepirkuma komisijas tiesības: 

12.1.1.Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai 

citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu 

atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta 

institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai. 

12.1.2.Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā. 

12.1.3.Izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar 

Pasūtītāju. 
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12.1.4.Izbeigt vai pārtraukt iepirkumu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajos 

gadījumos un kārtībā. 

12.2.  Iepirkuma komisijas pienākumi: 

12.2.1.Nodrošināt Iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.                   

12.2.2.Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.                                                                                                                                                              

12.2.3.Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma sniegt informāciju par iepirkuma dokumentāciju. 

12.2.4.Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, 

citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par 

atklāta konkursa izbeigšanu,  neizvēloties nevienu piedāvājumu.   

 

13.  Pretendenta tiesības un pienākumi 

13.1.Pretendenta tiesības: 

13.1.1.Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

13.1.2.Citas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tiesības 

 

13.2.  Pretendenta pienākumi: 

13.2.1.Sagatavot piedāvājumus atbilstoši normatīvajiem dokumentiem un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Nolikuma prasībām. 

13.2.2.Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu. 

13.2.3.Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informācijas sniegšanu. 

13.2.4.Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.    

                                       

 

14. Iepirkuma līgums 

Par iepirkuma priekšmetu pasūtītājs ar izraudzīto pretendentu, kura piedāvājums atzīts par 

piedāvājumu ar viszemāko cenu, slēgs iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu 

un saskaņā ar nolikuma noteikumiem, par pamatu ņemot pasūtītāja sagatavoto iepirkuma līguma 

projektu (Pielikums Nr.6). 

 

15.   Pielikumi    

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

15.2.  Finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.2); 

15.3.  Tehniskā specifikācija (Pielikums Nr.3); 

15.4.  Tehniskā piedāvājums (Pielikums Nr.4); 

15.5.  Pieredzes saraksts (Pielikums Nr.5); 

15.6.  Līguma projekts (Pielikums Nr.6). 
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1. Pielikums 

 

 

 PIETEIKUMS 

 Atklātam konkursam 

 “Šķeldas piegāde 2019.gadam” 

(Iepirkuma identifikācijas Nr. PA Višķi  2018/4) 

Pretendents            

(pretendenta nosaukums) 

reģ.Nr.            ,  

tā             personā  
(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats) 

 iesniedz piedāvājumu par ________________(Norāda Iepirkuma daļas numuru(-us,) nosaukumu(-

us)) un ar šā pieteikuma iesniegšanu: 

1) piesakās piedalīties atklātā konkursā “Šķeldas piegāde 2019.gadam” (Iepirkuma identifikācijas 

numurs – PA Višķi 2018/4); 

2) apliecina, ka ir iepazinies ar atklāta konkursa nolikumu un apņemas ievērot tā prasības; 

3) apņemas pasūtījuma piešķiršanas gadījumā izpildīt iepirkumu nolikumā minētos līguma 

pamatnosacījumus; 

4) atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma komisijas lēmuma 

pieņemšanai par pasūtījuma piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, tad līdz attiecīgā 

līguma noslēgšanai; 

5) garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas. 

     

paraksts  

  

Pretendenta juridiskā adrese:                                              

______________________________________________________________ 

Pretendenta pasta adrese:                                                  

______________________________________________________________ 

Tālruņa (faksa) numuri                    -       

Pieteikums jāparaksta uzņēmuma vadītājam vai viņa pilnvarotai personai. 
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                                                                                                                          2.Pielikums 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

„Šķeldas piegāde 2019.gadam”, ID Nr. PA Višķi 2018/4 

 

Pretendents: __________________________________________________________, 

reģ.Nr.            ,  

Adrese, tālrunis, fakss,  

e-pasts___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Mūsu finanšu piedāvājums ir: 

 

 

Iepirkuma 

daļas Nr. 

Iepirkuma daļas 

nosaukums 

Daudzums 

m³ 

Cena 

par 

1m
3 

bez 

PVN 

(EUR) 

Kopā 

cena 

bez 

PVN 

(EUR) 

PVN 

(EUR) 

Kopā 

cena ar 

PVN 

(EUR) 

   
   

 

       

       

 

 

Pretendenta pārstāvis 

 

 (amats, paraksts, vārds, uzvārds) 

 

 

Datums
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3.Pielikums 

Tehniskā specifikācija 
 „Šķeldas piegāde 2019.gadam”, ID Nr. PA Višķi 2018/4 

 
 

Iepirkuma daļas 

Šķeldas 

apjoms 

(beramie 

m
3
) 0

1
.2

0
1
9
. 

0
2
.2

0
1
9
. 

0
3
.2

0
1
9
. 

0
4
.2

0
1
9
. 

0
9
.2

0
1
9
. 

1
0
.2

0
1
9
. 

1
1
.2

0
1
9
 

1
2
.2

0
1
9
. 

Prasības šķeldai 

1.daļa Špoģu ciema 

katlu māja 4000 700 600 600 400 400 400 400 500 

Šķeldas frakcijas izmērs 20-50 mm, 

mitruma saturs  robežās 30-50 %. 

Koksnes šķelda, svaigi ražota, ne vairāk 

kā vienu mēnesi veca. 

2.daļa Višķu 

tehnikuma ciema 

katlu māja 

6000 900 900 900 600 700 600 700 700 

Šķeldā nedrīkst būt piemaisījumi: 

koksnes pārstrādes atkritumi, kas neatbilst 

minētajiem izmēriem, skaidas, dēļu 

gabali, zari, smiltis, sniegs, ledus, 

sadzīves atkritumi, akmens, metāla, 

plastmasas vai citu materiālu izstrādājumi 

vai to lūžņi. 

 
Šķeldas piegādes nosacījumi: 

1. Pretendentam jānodrošina šķeldas piegāde ar savu transportu un tās izkraušanu bez papildus samaksas. 

2. Šķeldas piegāde jānodrošina 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. 

3. Šķeldas piegādes vieta un laiks jāsaskaņo ar pasūtītāju (Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi). 

 

 

Pretendenta pārstāvis  

 (amats, paraksts, vārds, uzvārds) 

 

Datums 
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4.Pielikums 

Tehniskais piedāvājums iepirkumam 
„Šķeldas piegāde 2019.gadam”, ID Nr. PA Višķi 2018/4 

 

Piegādājamās 

preces 

nosaukums 

Mēr-

vienība 

Daļas 

Nr. 

Iepirkuma 

daļas 

nosaukums 

Izmēri, 

raksturlielumi 

 

Piedāvātais 

daudzums 

 

Kvalitāte 

Koksnes šķelda m
3
 1. 

Špoģu ciema katlu 

māja 
   

Koksnes 

šķelda 
m

3
 2. 

Višķu tehnikuma 

ciema katlu māja    

 

 

Ar šo apliecinām, ka: 

1. Pretendents nodrošinās šķeldas piegādi ar savu transportu un tās izkraušanu bez papildus 

samaksas; 

2. Šķeldas piegāde tiks nodrošināta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma 

saņemšanas; 

3. Šķeldas piegādes vieta un laiks tiks saskaņota ar pasūtītāju.  

 

Pretendenta tehnikas saraksts piegāžu veikšanai 

 

Nosaukums Reģistrācijas numurs 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Pretendenta pārstāvis 

 

 (amats, paraksts, vārds, uzvārds) 

 

 

 

Datums 
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5.Pielikums 

 

Pieredze šķeldas piegādē pēdējos 3 gados 

„Šķeldas piegāde 2019.gadam”, ID Nr. PA Višķi 2018/4 

 
 

 

Nr. 

p. 

k. 

Pasūtītāja 

nosaukums 

Pasūtītāja 

kontakpersona                   

( vārds, uzvārds, 

amats, telefons) 

Darbu 

uzsākšanas, 

pabeigšanas 

gads/ mēn. 

 

Piegāžu apjoms 

( m
3 

) 

 

Piegāžu 

apjoms 

( EUR ) 

          

      

      

          

      

      

          

          

 

 

 

 

 

Pretendenta pārstāvis 

 

 (amats, paraksts, vārds, uzvārds) 

 

 

 

Datums 
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                                                                                                                               6. Pielikums 

 

PIEGĀDES LĪGUMS 

„Šķeldas piegāde 2019.gadam”, ID Nr. PA Višķi 2018/4 

 ( projekts) 

 

Višķu pagastā                                                               2018. gada _____________ 

 

Pašvaldības aģentūra “Višķi”, reģistrācijas Nr. 90002044615, juridiskā adrese Skolas iela 17, 

Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, tās direktora Valentīna Šnitko personā, kurš darbojas uz 

nolikuma pamata, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

_________________________, reģistrācijas Nr.___________, juridiskā adrese: __________, LV-

_______, kuras vārdā saskaņā ar __________ rīkojas _____________, turpmāk tekstā – 

Piegādātājs, no otras puses,  

abi kopā turpmāk tekstā saukti par Līdzējiem, katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties uz 

pašvaldības aģentūras “Višķi” rīkotā atklātā konkursa “Šķeldas piegāde 2019.gadam”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. PA Višķi 2018/4, turpmāk tekstā – Iepirkums, rezultātiem un Piegādātāja 

iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, turpmāk tekstā – Piedāvājums, izsakot savu gribu brīvi, bez 

maldiem, viltus un spaidiem, savstarpēji vienojoties noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – 

Līgums: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pamatojoties uz __ Iepirkuma daļu (daļas nosaukums) Pasūtītājs pasūta un Piegādātājs 

apņemas piegādāt Pasūtītājam ________ m
3 

(___________________ kubikmetrus) 

koksnes šķeldas, turpmāk tekstā – Prece, saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju, 

tehnisko piedāvājumu un Piegādātāja finanšu piedāvājumu šī līguma  1.pielikumā, kas ir šī 

Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

 

2. Līguma termiņš 

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma 1.1.punktā norādītā 

apjoma piegādei Pasūtītājam (vadoties pēc nepieciešamības).  

 

3. Preces piegādes un pieņemšanas kārtība 

3.1. Piegādātājs nodrošina preces piegādi un izkraušanu 5 (piecu) dienu laikā pēc pasūtījuma 

pieprasījuma saņemšanas, preces piegādi veicot ar savu transportu.  

3.2. Prece tiek piegādāta saskaņā ar Iepirkuma tehniskājā specifikācijā norādīto grafiku. 

3.3. Prece tiek piegādāta sekojošā adresē: _________________________ 

3.4. Piegādātājs preces piegādi veic Pasūtītāja norādītajā vietā. 

3.5. Piegādātājs preces piegādes laiku saskaņo ar Pasūtītāju.  

3.6. Preci pieņem Pasūtītāja pilnvarotā persona Kaspars Putniņš, tālrunis 25757009, darba  

laiks no 8.00 līdz 16.30. 

3.7. Ja piegādātā prece neatbilst Iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, 

Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā sastāda rakstveida pretenziju, kurā norāda 

konstatētās nepilnības.  

3.8. Piegādātājs uz sava rēķina 10 (desmit) dienu laikā novērš konstatētos preces trūkumus vai, ir 

tiesīgs, rakstiski vienojoties ar Pasūtītāju, samazināt preces cenu samērīgi trūkumu 

raksturam un apmēram. 
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3.9. Preces saņemšanu Pasūtītāja pilnvarotā persona apliecina, parakstot preču pavadzīmi – 

rēķinu. 

3.10. Līdz preces pieņemšanai visus riskus par preci uzņemas Piegādātājs. Ja koksnes šķeldas 

kvalitāte neatbilst prasībām, tad krava netiek pieņemta. 

 

 

4. Līguma summa un norēķinu kārtība 

4.1. Pasūtītājs samaksā Piegādātājam pirkuma maksu par preci turpmāk tekstā – Līguma summa 

EUR _____ (_________ euro), pievienotās vērtības nodokli ( PVN ) aprēķina un maksā 

valsts budžetā Pasūtītājs, piemērojot likumā “’Pievienotās vērtības nodokļa likums” 

141.pantā noteikto nodokļa apgriezto (reverso) maksāšanas kārtību. Līguma summā iekļauti 

visi izdevumi, kas saistīti ar preces piegādi un izkraušanu. 

4.2. Līguma 4.1.punktā norādītā Līguma summa nevar tikt palielināta.  

4.3. Samaksa par piegādāto preci tiek veikta pēc preces daļas piegādes konkrētā mēnesī               

30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc atbilstošas Piegādātāja preces pavadzīmes – rēķina 

saņemšanas, pārskaitot samaksu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķinu kontu. 

4.4.  Līdzēji vienojas, ka Līgumā noteiktās Līguma summas samaksa tiek veikta no pašvaldības   

aģentūras “Višķi” līdzekļiem. 

5. Līdzēju saistības 

5.1. Par preces piegādes termiņa nokavējumu Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% 

(nulle komats viena procenta) apmērā no termiņā nepiegādātās preces cenas par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas. Preces piegādes 

termiņa nokavējumu uzskaita līdz preces nodošanas dienai. 

5.2. Ja Pasūtītājs kavē samaksu par piegādāto preci, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 

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

dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no pamatparāda lieluma.  

5.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes. 

5.4. Piegādātājs nodrošina Līguma summas nemainīgumu visā šī Līguma izpildes laikā. 

Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu 

Līguma summas paaugstināšanai. 

 

6. Nepārvaramas varas apstākļi 

6.1. Līdzēji nav atbildīgi par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildi, ko izraisa 

nepārvaramas varas apstākļi, kuri nevarēja tikt paredzēti un iestājušies no Līdzējiem 

neatkarīgu iemeslu dēļ. Pie nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, 

zemestrīces, kara darbība, plūdi, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, kuru rezultātā 

Līguma izpilde nav iespējama. 

6.2. Līdzējs, kurš nevar izpildīt savas Līgumā paredzētās saistības nepārvaramas varas  apstākļu 

dēļ,  3 (trīs) dienu laikā no minēto apstākļu iestāšanās rakstiski par to informē otru Līdzēju. 

6.3. Līguma 6.1.punktā minēto nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā, Līgumā 

paredzēto saistību izpildes termiņi tiek pagarināti atbilstoši šo apstākļu darbības laikam. 

 

7. Pārējie  noteikumi 

7.1. Par šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Līdzēji atbild saskaņā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja tas konstatē, ka Piegādātājs pārkāpj 

šī Līguma noteikumus. Pasūtītājs neatlīdzina Piegādātājam tādejādi radušos zaudējumus. 

7.3. Pasūtītājam vienpusēji atkāpjoties no Līguma, Piegādātājs par Līguma laušanu jābrīdina ne 

mazāk kā 10 (desmit) dienas iepriekš.  
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7.4. Visas domstarpības, kas saistītas ar šī Līguma izpildi, tiek risinātas Līdzējiem savstarpēji 

vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

7.5. Līgums ir saistošs Līdzējiem, to pilnvarotajām personām, tiesību un saistību pārņēmējiem. 

7.6. Līguma nodaļu virsraksti lietoti tikai atsauksmju ērtībai un nevar tikt izmantoti Līguma 

noteikumu interpretācijai. 

7.7. Grozījumi un papildinājumi šajā Līgumā stājas spēkā tad, ja par to noslēgta Līdzēju rakstiska 

vienošanās, un tie kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

7.8. Līgumam ir viens pielikums :   – Piegādātāja Piedāvājuma kopija uz ___ (______) lapām. 

7.9. Līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie 

Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

 

Pušu juridiskās adreses, rekvizīti un norēķinu konti 

 

 

  PASŪTĪTĀJS:     IZPILDĪTĀJS: 

Pašvaldības aģentūra “Višķi” 

Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts , 

Daugavpils novads ,  

LV – 5841 

Bankas rekvizīti:  

Banka: 

    

Kods 

Konts 

Aģentūras direktors: 

 

________________/Valentīns Šnitko/ 

Z.v. 

 

 

    

 


