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1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma (turpmāk – Likums) 8.
2 

pantā 

noteiktajām prasībām. 

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: VS 2016/5 

1.3. Ziņas par pasūtītāju: 

1.3.1. Pasūtītājs Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” (turpmāk – Pasūtītājs). 

1.3.2. Adrese: Talsu iela 84, Ventspils, LV – 3602; 

1.3.3. Kontaktpersona: sagādes un transporta iecirkņa vadītājs Māris Reinbergs, tālrunis 63602206, 

63602200, fakss 63602210, e-pasts: maris.reinbergs@ventspils.lv vai tehniskais direktors 

Eduards Bonfelds, e-pasts: eduards.bonfelds@ventspils.lv 

1.4. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība: 

1.4.1. Piedāvājumi iesniedzami vienai no 1.3.3.punktā minētajām kontaktpersonām Pašvaldības SIA 

„Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, 3.stāvā 16.kabinetā līdz 2016. gada 13.maijam plkst. 

14:00, darba dienās no plkst. 10:00 – 12:00 un no plkst. 13:00 – 16:00. 

1.5. Iepirkuma mērķis - noteikt piedāvājumu ar viszemāko cenu.  

1.6. Iepirkuma priekšmets – šķeldas padeves transportiera remonts saskaņā ar Tehniskām 

specifikācijām (pielikumu Nr.2). 

Piedāvājums iesniedzams par pilnu apjomu. 

1.7. Iepirkuma procedūras dokumentu sastāvā ietilpst šā iepirkuma nolikums, turpmāk – Nolikums, 

un pielikumi (Nr.1. un Nr.2.), turpmāk kopā saukti – Iepirkuma dokumenti. 

1.8. Iepirkuma dokumentiem ir brīva pieeja PSIA „Ventspils siltums” mājas lapā: 

www.ventspilssiltums.lv (http://www.ventspilssiltums.lv/lv/iepirkumi), kā arī interesenti ar 

iepirkuma dokumentiem var iepazīties un saņemt tos līdz 2016.gada 13.maijam Pašvaldības 

SIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, 3.stāvā 16.kabinetā, darba dienās no plkst. 8:00 – 12:00, 

iepriekš piezvanot Nolikuma 1.3.3. punktā minētajām kontaktpersonām. 

 

2. Dalības nosacījumi un prasības Pretendentiem 

2.1. Iepirkumā var piedalīties fiziska un juridiska tiesībspējīga un rīcībspējīga persona, personu 

apvienība vai personālapvienība, kura atbilst visām iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām 

un var nodrošināt iepirkuma izpildi un atbilst sekojošiem dalības nosacījumiem: 

2.1.1. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz 

parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta 

tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 

2.1.2. Ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu 

aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu 

publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par 

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

atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

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

2.1.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām 

prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav 

attiecināmi 2.1.1. un 2.1.2. punktā minētie nosacījumi. 

2.1.4. Pretendenta piegādātajiem materiāliem jāatbilst tehniskajai specifikācijai. 

2.1.5. Darbu vadītājam jābūt būvprakses sertifikātam tehnoloģisko iekārtu un to konstrukciju 

montāžas darbu vadīšanā. 

2.1.6. Pretendentam jābūt pieredzei līdzīgu siltuma iekārtu remonta darbu veikšanā (objektiem uzrādīt 

adreses un kontaktus) - vismaz 3 (trīs) objektos pēdējos 2 gados. 

3. Pretendentu atlasei iesniedzamie dokumenti 

3.1. Pretendentam jāiesniedz sekojoši atlases dokumenti: 

3.1.1. LR UR vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs izdota izziņa par personām ar pārstāvības tiesībām. 

Izziņai jābūt izdotai ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas. 

mailto:maris.reinbergs@ventspils.lv
mailto:eduards.bonfelds@ventspils.lv
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3.1.2. Par biomasas (šķeldas) kurināma padeves skrāperu ķēdes transportieru vadotņu atbilstību 

izgatavotāja standartiem ir jāiesniedz atbilstošs ražotāja apliecinājums. 

3.1.3. Darbu vadītāja būvprakses sertifikāts tehnoloģisko iekārtu un to konstrukciju montāžas darbu 

vadīšanā. 

3.1.4. Lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 2.1.6. prasībām, Pretendentam jāiesniedz informācija par 

veiktajiem darbiem 

3.1.5. Vēlams iesniegt izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par 

to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro uz 2016.gada 28.aprīli. 

3.2. Pretendenti, kuri neatbilst pretendentu atlases prasībām vai, ja viņi nav iesnieguši visus vai 

nepilnīgi iesnieguši Nolikumā pieprasītos dokumentus, netiks kvalificēti un tiks izslēgti no 

turpmākas dalības iepirkumā.  
 

4. Piedāvājumu dokumentu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas kārtība 

4.1. Pretendenta piedāvājumā jābūt iekļautiem sekojošiem dokumentiem: 

● Pretendenta pieteikums (pielikums Nr.1); 

● Tehniskais piedāvājums (saskaņā ar pielikumu Nr.2); 

● Atlases dokumenti. 

4.2. Pretendenta pieteikums (pielikums Nr.1) iesniedzams atbilstoši Nolikuma prasībām. 

4.3. Dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Dokumentiem, kuri iesniegti svešvalodās, jābūt 

pievienotam pretendenta apstiprinātam dokumentu tulkojumam latviešu valodā. Pretrunu 

gadījumā par pamatu tiks ņemti tulkojumi latviešu valodā. 

4.4. Pretendenta pieteikums, tehniskais piedāvājums (pilnībā aizpildītas tehniskās specifikācijas 

saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.2) un apliecinājumi jāparaksta amatpersonai (-ām) ar 

pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotai (-tām) personai, pievienojot pilnvaru vai pretendenta 

apliecinātu pilnvaras kopiju. Pārējie dokumenti jāparaksta personai, kura attiecīgo dokumentu ir 

sagatavojusi, norādot ieņemamo amatu un paraksta atšifrējumu. 

4.5. Visām piedāvājuma lapām jābūt numurētām un caurauklotām, uz vāka jābūt šādām norādēm: 

● piedāvājums Iepirkuma „Šķeldas padeves transportiera remonts”, ar identifikācijas Nr. VS 

2016/8; 

● pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds, 

tālruņa numurs, faksa numurs; 

● aiz titullapas obligāti jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie 

piedāvājumā iekļautie dokumenti. 

4.6. Ja piedāvājuma dokumenti neatbilst Nolikuma punkta 4.4. prasībām, Pretendents tiks izslēgts no 

dalības iepirkumā. 

4.7. Pretendents sagatavo un iesniedz vienu Piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu ar uzrakstu 

„ORIĢINĀLS” un viena oriģināla kopiju ar uzrakstiem „KOPIJA”. Neskaidrību gadījumā starp 

oriģinālu un kopiju Komisija par pareizu uzskatīs piedāvājuma oriģinālā ietverto informāciju. 

4.8. Aploksnei jābūt aizlīmētai un aizvēruma joslai apzīmogotai ar Pretendenta zīmogu, uz aploksnes 

norādāma šāda informācija: 

● Iepirkumam „Šķeldas padeves transportiera remonts”, ar identifikācijas Nr. VS 2016/8;  

● adresāts – pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspils; 

● Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un tālrunis. 

4.9. Katrs pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Pretējā gadījumā tas tiks izslēgts 

no tālākas dalības iepirkumā. 

4.10. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nedrīkst savu piedāvājumu labot vai 

papildināt. 
 

5. Pretendentu piedāvājumu pārbaude, izvērtēšana un izvēle 

5.1. Piedāvājumus jāiesniedz Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, 3.stāvā 16.kabinetā 

līdz 2016.gada 13.maijam plkst. 14:00 vienai no 1.3.3.punktā minētajai kontaktpersonai. 

5.2. Pretendentu piedāvājumu atvēršana notiek Komisijas atklātā sēdē, bet atlase, piedāvājumu 

pārbaude un izvēle notiks Komisijas slēgtā sēdē. 
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5.3. Komisija ir tiesīga izslēgt no turpmākas dalības iepirkumā, un tālāk piedāvājumu neizskata ja: 

● Pretendents neatbilst pretendentu atlases prasībām, vai nav iesniedzis visus pieprasītos 

Pretendentu atlases dokumentus, dokumentu kopijas vai neatbilst tehniskās specifikācijas 

prasībām; 

● Pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām. 

5.4. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu. 

5.5. Komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendentiem paskaidrojumus par iesniegtajiem piedāvājumiem, 

ja tas nepieciešams piedāvājumu izvērtēšanai. Pretendenti paskaidrojumus iesniedz rakstveidā 

nosūtot pa faksu vai pastu. 

5.6. Par Komisijas lēmumu Pasūtītājs informēs Pretendentus rakstiskā veidā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba 

dienu laikā pēc Komisijas attiecīga lēmuma pieņemšanas. 

5.7. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu jebkurā tās posmā līdz Līguma noslēgšanai. 

5.8. Gadījumā, ja neviens piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām, vai arī Iepirkumam nav 

iesniegts neviens piedāvājums, Komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu bez uzvarētāja 

noteikšanas. 

5.9. Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt Līgumu ar pasūtītāju vai atsauc savu piedāvājumu, 

Komisija izvēlas nākamo pretendentu, kuram ir nākamais piedāvājums ar viszemāko cenu pēc 

kopējās līgumsummas, un kurš atbilst visām Nolikuma prasībām, un nav noraidīts kā 

neatbilstošs Pretendentu atlases prasībām. Ja arī nākamais Pretendents atsakās slēgt līgumu, tad 

Pasūtītājs pārtrauc iepirkumu. 

5.10. Saskaņā ar Likuma 8.
2
 panta septīto daļu, lai pārbaudītu, vai uz Pretendentu neattiecas Likuma 

8.
2
  panta piektajā daļā minētie Pretendentu izslēgšanas nosacījumi, Pasūtītājs izmanto Ministru 

kabineta noteikto informācijas sistēmu. 

5.11.  Ja tiks konstatēts, ka pretendentam ir nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, 

pretendents netiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. Pasūtītājs informēs pretendentu, ka 

konstatēti nodokļu parādi un noteiks termiņu – 10 (desmit) darba dienas (pēc paziņojuma 

nosūtīšanas dienas), parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Šajā 

termiņā pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecināta 

izdruka no Latvijas Republikas Valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas, 

kas apstiprina, ka nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Gadījumos, kad 

augstāk minētos dokumentus pretendents neiesniedz Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai nodokļu 

parāds kopsummā pārsniedz 150 euro, pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.  

 

6. Līguma noslēgšana 

6.1. Līgums tiks publicēts Likuma 8.
2
 panta trīspadsmitās daļas kārtībā. 

6.2. Līguma darbības laiks – līdz 15.06.2016. 
 

7. Pārējie nosacījumi 

Pielikumā:  

 1.pielikums – Pretendenta pieteikuma forma 

 2.pielikums – Tehniskās specifikācijas 

Augstāk minētie pielikumi Iepirkuma nolikuma neatņemama sastāvdaļa. 
 

 

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 

Valdes priekšsēdētājs         A.Uzaris 

 

 

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 

Valdes loceklis         A.Mertens 

 

Sagatavoja: 

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 

sagādes un transporta daļas vadītājs       M.Reinbergs 
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1.Pielikums 

 
 
 

Pretendenta  pieteikums. 
 

201__.gada................ 

 

 

Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī 

 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/ 

iepazinušies ar augstāk minēto Nolikumu, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par Šķeldas padeves 

transportiera remontu Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” par līgumcenu: 

 

 EUR/t, bez PVN 

Rezerves daļu cena (ar piegādi Talsu ielā 69, Ventspils)  

Remontdarbu izmaksas  

Piedāvātā līgumcena    

PVN 21%  

Piedāvātā līgumsumma ar PVN  

-         avanss ______________________ (ne vairāk kā 20%) 

-         remontdarbu termiņš pēc pasūtījuma saņemšanas ..............................................  

-         darbu veikšanas vieta Talsu iela 69, Ventspilī  

-         rezerves daļu ražotājs  ................................................................................. 

 

Ar šo mēs apstiprinām, ka: 

- mūsu piedāvājums ir spēkā 60 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma; 

- iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām; 

- katrai partijai tiks pievienota atbilstības deklarācija – garantējam atbilstību Tehnisko specifikāciju 

prasībām  

 

Kamēr tiek sagatavots un noslēgts iepirkuma līgums, mūsu piedāvājums kopā ar Jūsu rakstisku tā akceptu, 

veidos saistības starp mums. 

 Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt lētāko vai jebkuru piedāvājumu, kuru Jūs saņemsiet. 

 

 

 

 Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats....................................... 
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2.Pielikums 

Tehniskās specifikācijas 
 

Biomasas (šķeldas) kurināma padeves skrāperu ķēdes transportieriem TGK 1000 (izgatavotājs 

AS „Axis Industries”, Lietuva) no ekspluatācijas nodošanas brīža (2013.gads) nav veikta nodilušo 

vadotņu nomaiņa.  

Nepieciešami nomainīt sekojošas nolietojušās daļas: 

 

1. transportieris TGK 1000, velkošas daļas platums 1600 mm, garums 39100mm – nesošās 

vadotnes;                                 

2. transportieris TGK 1000, velkošas daļas platums 1600 mm,  garums 24870mm – nesošās 

vadotnes; 

3. transportieris TGK 1000, velkošas daļas platums 1600 mm, garums 12500mm – nesošās 

vadotnes.          

 

Tehniskais raksturojums: 

 

1. Rezerves daļām jābūt izgatavotām no augstvērtīga izturīga pret berzi un nodilumu tērauda 

(Hardex – 6mm biezums). 

2. Par biomasas (šķeldas) kurināma padeves skrāperu ķēdes transportieru vadotņu atbilstību 

izgatavotāja standartiem ir jāiesniedz atbilstošais ražotāja apliecinājums. 

 

Darbu veikšanas laiks – 4 nedēļas no līguma parakstīšanas brīža. 

 

Garantija – ne mazāk kā 12 mēneši. 

 

 

 

 

 

Tehniskais direktors         E.Bonfelds 


