
1.pielikums  

Cenu aptauja “Informācijas sniegšana  

par pašvaldības SIA “Ventspils siltums” sniegtajiem pakalpojumiem”, 

identifikācijas Nr. VS 21/64 

 

Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums 
 

Cenu aptaujas mērķis ir sniegt informāciju par Pasūtītāja sniegtajiem pakalpojumiem un veicināt tēla 

atpazīstamību Ventspils pilsētā. Nepieciešams izvietot Pasūtītāja logotipa uz reklāmas banera Olimpiskajā 

centrā “Ventspils” un reklamēt Pasūtītāju sporta spēļu laikā.  

 

Tehniskais piedāvājums: 

Uzdevums: Pretendenta piedāvājums: 

1. Vides reklāmas:  

1.1 Pasūtītāja logotipa izvietošana uz viena reklāmas banera 

(virsmas laukums vismaz 1m x 3m) spēļu norises vietā 

Olimpiskajā centrā “Ventspils” sporta spēļu laikā TV 

redzamības zonā; 

 

1.2 Pasūtītāja logotipa izvietošana uz sporta spēļu reklāmas 

baneriem Ventspils pilsētā. 

 

2. Reklāma medijos   

2.1. Izvietot Pasūtītāja logotipu vismaz 7 sporta spēļu preses 

reklāmās.  

 

 

Pretendentam kopā ar Tehnisko piedāvājumu ir jāiesniedz Vienošanās vai cita veida apliecinošs 

dokuments ar Olimpisko centru “Ventspils”, ka tam būs iespēja izvietot šīs Tehniskās specifikācijas 1.1. 

un 1.2. punktā norādīto informāciju Olimpiskajā centrā “Ventspils”. 

 

 

Ar šīs formas iesniegšanu apliecinām, ka garantējam Iepirkuma nolikuma dokumentos, tai skaitā šajā 

tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi: 

 

______________________________________________________________ 

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/ 
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Cenu aptaujas  “Informācijas sniegšana par pašvaldības SIA “Ventspils siltums” sniegtajiem 

pakalpojumiem”, (Id. Nr. VS 21/64), nosacījumi 
1.1.Pasūtītājs:  

Pasūtītāja nosaukums Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” (turpmāk -Pasūtītājs) 

Juridiskā adrese Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602 

Reģ.Nr.  40003007655 

Kontakti 
Tālrunis: +371 63602200; web: www.ventspilssiltums.lv; e-pasta adrese:  

vent.siltums@ventspils.lv 

Kontaktpersonas 
PSIA “Ventspils siltums” sagādes un transporta iecirkņa vadītājs Māris Reinbergs, 

tālr. +371 29338975, e-pasta adrese: maris.reinbergs@ventspils.lv  

1.2.Cenu aptauja sagatavota saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 13.03.2020. lēmumu Nr. 28 “Par iepirkumu 

organizēšanas kārtību Ventspils pilsētas pašvaldībā” punktu 2.2. punktu.  

1.3.Cenu aptaujas norisi nodrošina Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” Mazo iepirkumu komisija. 

1.4.Cenu aptaujas priekšmets ir Informācijas sniegšana par pašvaldības SIA “Ventspils siltums” sniegtajiem 

pakalpojumiem atbilstoši nolikuma 1.pielikumā iekļautajai tehniskajai specifikācijai. 

1.5.Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu, nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

1.6.Līguma termiņš: visi cenu aptaujas priekšmetā minētie darbi jāveic no Līguma noslēgšanas brīža līdz 2021. 

gada 31. decembrim atbilstoši cenu aptaujas nosacījumu 1.pielikumā pievienotajā tehniskajā specifikācijā 

norādītajiem pasākumiem un aktivitātēm. 

1.7.Līguma izpildes vieta: Ventspils pilsēta un Olimpiskais centrs “Ventspils”, Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601. 

Līguma izpildes vietu nodrošina pretendents, izmantojot savus resursus. 

1.8.Dalība Cenu aptaujā ir brīvi pieejama jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu apvienībai jebkurā 

to kombinācijā, kas piedāvā piegādāt Cenu aptaujas dokumentos paredzētās preces un uz ko neattiecas zemāk 

minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi: 

1.8.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai 

pretendents tiek likvidēts; 

1.8.2. ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts 

vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

1.9.Uz  Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, 

vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības 

biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja 

Pretendents ir personālsabiedrība nedrīkst būt attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republika noteiktas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 

Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē Līguma 

izpildi.  

1.10.Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti: 

1.10.1. Pretendenta pieteikums atbilstoši Cenu aptaujas nosacījumu 2. Pielikumam; 

1.10.2. Tehniskais piedāvājums atbilstoši Cenu aptaujas nosacījumu 1. Pielikumam. 

1.11.Cenu aptaujas 1.10. punktā minētos dokumentus var iesniegt līdz 2021.gada 7.septembrim plkst.10:00  ar 

drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu veidā vai skanētā (skanēts Pdf formātā) veidā nosūtot uz e-

pastu:  iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv.  

1.12.Pretendentu piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc 1.11. punktā noteiktā laika, netiks pieņemti. 

1.13.Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – viszemākā cena no piedāvājumiem, kas atbilst Cenu aptaujas dokumentos 

noteiktajām prasībām. 

1.14.Pretendentu atlasi, atbilstības pārbaudi un vērtēšanu nodrošina Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” Mazo 

iepirkumu komisija. 

1.15.Ja Pretendents neatbilst Pretendenta atlases prasībām vai tā piedāvājuma dokumenti neatbilst Cenu aptaujas 

dokumentu izvirzītajām prasībām, Iepirkuma komisija ir tiesīga izslēgt Pretendentu no tālākās dalības Cenu 

aptaujā. 

1.16.No iesniegtajiem piedāvājumiem, kas atbilst Cenu aptaujas dokumentos noteiktajām prasībām, iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības piešķir piedāvājumam ar viszemāko piedāvāto līgumcenu (EUR bez PVN). 

1.17.Ja Cenu aptaujā uzvarējušais Pretendents nenoslēdz līgumu ar Pasūtītāju, Iepirkuma komisijai ir tiesības 

izraudzīties nākamo piedāvājumu, ar nākamo zemāko piedāvāto līgumcenu vai pieņemt lēmumu par Cenu 

aptaujas pārtraukšanu, neizvēloties nevienu no piedāvājumiem. 

1.18.Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Cenu aptauju jebkurā brīdī līdz līguma noslēgšanai. 

 

Sagatavoja: 

Sagādes un transporta iecirkņa vadītājs      Māris Reinbergs 

http://www.ventspilssiltums.lv/
mailto:%20vent.siltums@ventspils.lv
mailto:%20vent.siltums@ventspils.lv
mailto:maris.reinbergs@ventspils.lv
mailto:iepirkumi@ventspils.lv
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2. pielikums 

Cenu aptaujas „ Informācijas sniegšana  

par pašvaldības SIA “Ventspils siltums” sniegtajiem pakalpojumiem”, 

identifikācijas Nr. VS 21/64 

 
PRETENDENTA PIETEIKUMS Cenu aptaujai 

“Informācijas sniegšana par pašvaldības SIA “Ventspils siltums” sniegtajiem pakalpojumiem”, 

identifikācijas Nr. VS 21/64 

2021.gada ___.__________  

Iesniedzot šo pieteikumu pretendenta vārdā piesaku dalību Cenu aptaujā „Informācijas sniegšana par pašvaldības 

SIA “Ventspils siltums” sniegtajiem pakalpojumiem”, identifikācijas Nr. VS 21/64 

Pretendenta (personu apvienības) nosaukums:1  

Reģistrācijas numurs un datums:  

PVN maksātāja reģistrācijas numurs:  

Juridiskā adrese:  

Uzņēmuma statuss (mikro, mazs2, vidējs3):  

Pasta adrese:  

Kontaktpersona: 

(kontaktpersonas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts) 

 

Pretendenta/ Personu apvienības pilnvarotā persona:  

(pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, tālrunis, 

fakss, e-pasts) 

 

 

1) Ar šo apliecinām, ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem Cenu aptaujas dokumentiem, tai skaitā, 

tehnisko specifikāciju, dokumentu grozījumiem, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju, saprotam šo 

dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties 

Cenu aptaujā, pretenziju nav; 

2) Apliecinu, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Cenu aptaujas dokumentu prasībām un apņemamies 

veikt informācijas sniegšanu par pašvaldības SIA “Ventspils siltums” sniegtajiem pakalpojumiem par 

Līgumcenu ________________ EUR, neskaitot pievienotās vērtības nodokli; 

3) Vēlamies izmantot avansu _____% (ne vairāk kā 50%) apmērā no līgumcenas). 

4) Apliecinām, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas; 

5) Apliecinām, ka pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus; 

6) Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekami tehniskie un darbaspēka resursi, lai nodrošinātu šajā cenu 

aptaujā noteikto pakalpojuma izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā; 

7) Apliecinām, ka mums ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu līgumu atbilstoši šīs cenu aptaujas 

dokumentu prasībām. 

8) Apliecinām, ka iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību 

iesniegtā Piedāvājuma sakarā; 

9) Apliecinām, ka, ja mūsu Piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko saskaņā ar Piedāvājumu izvēles 

kritēriju, garantējam Līguma saistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā. 

10) Piedāvājuma derīguma termiņš ir 3 (trīs) kalendārie mēneši no Piedāvājuma atvēršanas dienas, bet, ja 

mūsu Piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz līguma noslēgšanai. 

______________________________________________________________ 

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/ 

 

 
 

                                                           
1Personu apvienības gadījumā norāda katra personu grupas dalībnieka nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi. 
2 Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro. 
3 Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus 
euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. 


