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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1. IEPIRKUMA  

IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS 
SNKUP/2021/4/ERAF 

1.2. IEPIRKUMA PROCEDŪRAS 

VEIDS 

Iepirkuma procedūra saskaņā ar Ministru kabineta 2017. 

gada 28. februāra noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par 

iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja 

finansētiem projektiem” un Ministru kabineta 2016. gada 

15. marta noteikumiem Nr. 160 „Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta 

mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts 

un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 

pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu 

dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi”. 

1.3. PASŪTĪTĀJS 1.3.1. Pasūtītāja nosaukums: SIA „Smiltenes 

NKUP”. 

1.3.2. reģistrācijas numurs: 43903000435. 

1.3.3. Juridiskā adrese: Pils iela 3A, Smiltene, Smiltenes 

novads, LV-4729. 

1.3.4. Pasūtītāja profila adrese:  https://smiltenesnkup.lv/ 

1.3.5. Pasūtītāja kontaktinformācija: tālrunis: + 371 

26182972, e-pasts: info@smiltenesnkup.lv,   

1.3.6. Iepirkuma komisija – ar SIA „Smiltenes NKUP” 

valdes 2019. gada 2. decembra sēdes lēmumu 

(protokols  Nr.9/2019 ) apstiprinātā iepirkumu 

komisija 

1.3.7. Kontaktpersona: SIA „Smiltenes NKUP” juriste 

Mairita Jirgensone, tālrunis 29187272, e-pasts: 

mairita.jirgensone@smiltenesnkup.lv 

1.4. PRETENDENTI 1.4.1. Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska 

persona, šādu personu apvienība jebkurā to 

kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu konkursā 

„Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu 

dzīvojamā mājā Dakteru ielā 24, Smiltenē, Smiltenes 

novadā”, identifikācijas Nr. SNKUP/2021/4/ERAF, 

atbilstoši šī nolikuma prasībām (turpmāk – Konkurss). 

Piedalīšanās Konkursā ir pretendenta brīvas gribas 

izpausme. 

1.4.2. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu 

apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – personu 

apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv 

personu apvienību Konkursā, kā arī katras personas 

atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv 

personu apvienību Konkursā, tad visi personu 

apvienības biedri paraksta Konkursa pieteikumu, 

tehnisko – finanšu piedāvājumu. 

1.4.3. Pretendents iepirkuma līguma izpildē ir tiesīgs 

piesaistīt apakšuzņēmējus (jāaizpilda 5. pielikums). 

1.4.4. Visiem pretendentiem piemēro vienādus noteikumus. 

1.4.5. Ja Konkursa rezultātā tiek pieņemts lēmums slēgt 

iepirkuma līgumu ar personu apvienību, tad pirms 

iepirkuma līguma noslēgšanas personu apvienībai jānoslēdz 

mailto:iepirkumi@lna.lv
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sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku 

atbildības sadalījumu, un viens līguma eksemplārs 

(oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz 

Pasūtītājam vai jāizveido personālsabiedrība, par to 

rakstiski paziņojot Pasūtītājam. 

Konkursa uzvarētājam ir pienākums Nolikuma 

1.4.5.punkta kārtībā izveidoto personālsabiedrību pirms 

iepirkuma līguma noslēgšanas reģistrēt Latvijas 

republikas būvkomersantu reģistrā. Reģistrēšanas faktu 

pasūtītājs pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā 

(https://bis.gov.lv). 

1.5. APAKŠUZŅĒMĒJI 1.5.1. 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. 

1.5.2.Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja 

piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai 

sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju 

noslēgta iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī 

persona būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz 

pretendentam vai citam apakšuzņēmējam. 

1.5.3. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos 

apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma 

līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam 

apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma 

daļu. 

1.5.4. Pretendents ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju 

veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu 

apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē, 

izņemot gadījumu, ja apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām 

Konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu 

savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un 

Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām vai 

apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma 

līguma vērtības vai lielāka, pēc iepirkuma līguma 

noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida 

piekrišanu. 

1.6. INFORMĀCIJAS APMAIŅAS 

KĀRTĪBA 

1.6.1. Saziņa starp pasūtītāju un ieinteresētajiem 

piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu 

valodā pa e-pastu, kas norādīts nolikuma 1.3.5.punktā, 

izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot 

elektroniskajam pastam parakstītu un skenētu dokumentu. 

Pa e-pastu saņemtā informācija uzskatāma par saņemtu, ja 

e-pasta saņēmējs nosūtījis apstiprinošu e-pasta atbildes 

vēstuli tās sūtītājam. Saziņas dokumentā jāatsaucas uz 

iepirkuma procedūras nosaukumu. 

1.7. KONKURSA NOLIKUMA 

SAŅEMŠANA 

1.7.1. Ieinteresētais piegādātājs Konkursa nolikumu un ar to 

saistīto dokumentāciju var saņemt, lejuplādējot 

elektroniskajā formātā  Iepirkumu uzraudzības biroja mājas 



4 

 

lapā un Pasūtītāja mājas lapā  https://smiltenesnkup.lv/, 

kur ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska piekļuve. 

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi 

publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja 

kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar 

informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā 

pieeja. 

1.7.2. Lejuplādējot Konkursa nolikumu, ieinteresētais piegādātājs 

apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Konkursa 

nolikumā, kā arī iepirkumu komisijas sniegtajām atbildēm 

uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas 

mājas lapā  https://smiltenesnkup.lv/ 

1.8. PAPILDU INFORMĀCIJAS 

SNIEGŠANA 

1.8.1. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Konkursa 

nolikumu uzdod rakstiskā veidā, ievērojot Konkursa 

nolikuma 1.6.punktā noteiktos saziņas veidus. 

1.8.2. 1.8.2. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts 

saņemšanas datums darba laikā (no pirmdienas līdz 

ceturtdienai no plkst. 8.00 līdz 17.00 un piektdienā no 

plkst. 8.00 līdz 16.00). 

1.8.3. 1.8.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis 

papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par Konkursu 

(tai skaitā, bet ne tikai par Konkursa dokumentos 

iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu 

sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi), 

iepirkumu komisija atbildi sniedz 5 (piecu) darba dienu 

laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet 

ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. 

1.8.4. 1.8.4. Iepirkumu komisija atbildi ieinteresētajam 

piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta 

adresi, no kuras ir saņemts jautājums, un publicē mājas lapā  

https://smiltenesnkup.lv/ 

1.8.5. Ja Pasūtītājs veic grozījumus Konkursa nolikumā, 

informācija par grozījumiem tiek iesniegta Iepirkumu 

uzraudzības birojam publicēšanai atbilstoši Ministru 

kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr.104 

“Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas 

kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”. 

1.8.6. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi  

sekot publicētajai informācijai par Konkursu. 

1.8.7. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāds 

ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par 

Konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska 

pieeja  https://smiltenesnkup.lv/ 

1.9. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA 

NOFORMĒJUMAM 
SAGATAVOJOT PIETEIKUMU, PRETENDENTS IEVĒRO, KA: 

1.9.1. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja kāds no 

pieteikuma dokumentiem tiks iesniegts citā valodā, tad 

tam jāpievieno tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 

Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem 

Nr. 291 ”Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi 
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valsts valodā”. 

1.9.2.  Pretendents sagatavo, noformē un iesniedz 

piedāvājumu saskaņā ar Konkursa nolikumu un tam 

pievienoto pielikumu prasībām. Dokumentāciju paraksta 

pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā 

pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota 

persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām 

izdota pilnvara. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai 

personai piešķirto tiesību un saistību apjoms. 

1.9.3. Dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai 

dokumentu lapas nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt 

sanumurētām atbilstoši pievienotajam satura rādītājam. 

Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai 

izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un 

skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem.  

1.9.4. Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) 

eksemplārā, papīra formātā. Papildus papīra formātā 

iesniegtajam piedāvājumam, Pretendents iesniedz visus 

piedāvājuma dokumentus skenētus (pdf formātā vienā PDF 

failā, kura lielums nepārsniedz 19MB (megabaitus), 

elektroniskā veidā, papildus iesniedz piedāvājuma tāmi xls 

formātā. Elektroniskajam datu nesējam, kas satur šajā 

punktā minēto informāciju, jābūt ievietotam 1.9.5.punktā 

minētajā aploksnē. Piedāvājuma skenētai versijai, tajā skaitā 

lapu skaitam un secībai jāatbilst papīra formātā iesniegtajam 

piedāvājumam. 

1.9.5. Pretendents iesniedz piedāvājumu slēgtā aploksnē, 

uz aploksnes norāda: SIA “Smiltenes NKUP” Konkursam 

“Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu 

dzīvojamā mājā Dakteru ielā 24, Smiltenē, Smiltenes 

novadā”, Pretendenta nosaukumu, adresi un norādi 

“Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei”. 

1.9.6. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, Pretendents ir atbildīgs 

par to, lai Pasūtītājs saņemtu piedāvājumu norādītajā 

termiņā. Piedāvājumus, kas iesniegti (iesūtīti) pēc noteiktā 

termiņa, nepieņem un neatvērtus atdod vai nosūta atpakaļ tā 

iesniedzējam. 

1.10. PIEDĀVĀJUMU 

IESNIEGŠANA, GROZĪŠANA, 

ATSAUKŠANA UN 

ATVĒRŠANA 

1.10.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma 

variantu. Gadījumā, ja Pretendents iesniegs vairākus 

piedāvājumu variantus, visi iesniegtie piedāvājumi tiks 

noraidīti un netiks izskatīti. 

1.10.2. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz ne vēlāk kā 

līdz 2021. gada 7. decembrī pl. 14.00, iesniedzot 

piedāvājumu personīgi, atsūtot pa pastu vai piegādājot ar 

kurjeru adresē:  Pils ielā 3A, Smiltenē, Smiltenes novadā, 

LV-4729. Pasta vai kurjera sūtījumam jābūt nogādātam 

šajā punktā noteiktajā adresē līdz šajā punktā 

noteiktajam piedāvājuma iesniegšanas termiņam.  

1.10.3. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.10.2. punktā 

noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, netiks izskatīts 

un tiks nodots atpakaļ tā iesniedzējam. 

1.10.4. Piedāvājums, kas ir atvērts pirms piedāvājuma 
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iesniegšanas termiņa beigām, jo aploksne nav bijusi 

noformēta atbilstoši nolikuma 1.9.5. punkta prasībām, 

netiek vērtēts un pretendents tiek rakstveidā informēts par šo 

faktu.  Priekšlaicīgi atvērts piedāvājums netiek atdots 

atpakaļ pretendentam. 

1.10.5. Saņemot pretendenta piedāvājumu, pasūtītājs 

reģistrē pretendenta piedāvājumu to iesniegšanas secībā. 

Pasūtītājs izveido sarakstu piedāvājumu iesniegšanas secībā, 

norādot pretendenta nosaukumu, kā arī piedāvājuma 

iesniegšanas datumu un laiku. Pretendents, iesniedzot 

piedāvājumu, var pieprasīt no pasūtītāja apliecinājumu par 

piedāvājuma saņemšanu ar norādi par piedāvājuma 

saņemšanas laiku. 

1.10.6. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu 

līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz 

pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma 

mainīšanas gadījumā par pretendenta piedāvājuma 

iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pretendenta pēdējā 

piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

1.10.7. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar 

piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam. 

Iesniegtais piedāvājums netiek atdots atpakaļ pretendentam, 

izņemot nolikuma 1.10.3.noteiktajā gadījumā. 

1.10.8. Piedāvājumu atvēršana notiks Pasūtītāja telpās Pils 

ielā 3A, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, Latvija.  

1.10.9. Sakarā korona vīrusa Covid-19 izplatības 

ierobežošanu - pieteikumu atvēršanas sanāksme ir slēgta. 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

2.1. IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 

APRAKSTS 

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas, kas atrodas Dakteru ielā 24, 

Smiltenē, Smiltenes novadā, energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi (turpmāk – Būvdarbi), 

saskaņā ar Konkursa nolikuma pielikumu Nr.1 

“Tehnisko specifikāciju”, SIA  “CDP”, reģ. Nr. 

40103186898 , izstrādāto un 2019. gada 19. decembrī 

Smiltenes novada būvvaldē apstiprināto Fasādes 

vienkāršotai atjaunošanai, kuras ietvaros paredzēta arī 

ēkas inženiertīklu atjaunošana  un Nolikuma pielikumu 

Nr.9 (darbu apjomi).  
2.1.2. AS “Attīstības finanšu institūcijas Altum” 

(turpmāk – ALTUM) energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu atbalsta programmas 

ietvaros projekts Nr. DME0000791 Energoefektivitātes 

paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Dakteru 

ielā 24, Smiltenē, Smiltenes novadā. 

2.1.3. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 45000000-7. 

2.2.  IEPIRKUMA LĪGUMA 

IZPILDES LAIKS UN VIETA 

2.2.1. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: no iepirkuma 

līguma noslēgšanas līdz pilnīgai saistību izpildei. 

2.2.2. Iepirkuma līguma Būvdarbu izpildes termiņš: ne 

ilgāk kā 52 (piecdesmit divas) nedēļas no objekta 

būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas 
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dienas. Darbu izpildes termiņā tehnoloģiskais pārtraukums 

nav iekļauts. Darbu izpildes grafiks tiek saskaņots pirms 

iepirkuma līguma slēgšanas un ir līguma pielikums.  

Atzīmes saņemšana par darbu pabeigšanu jeb pieņemšanu 

ekspluatācijā no atbildīgās Būvvaldes ir jāparedz darbu 

izpildes termiņā.  

2.2.3. Iepirkuma līguma izpildes vieta: daudzdzīvokļu 

dzīvojamā māja, kas atrodas Dakteru ielā 24, Smiltenē, 

Smiltenes novadā. 

Līguma izpildes laikā ēkas ekspluatācija netiks apturēta. 

2.3. OBJEKTA APSKATE 2.3.1. Pasūtītājs rīkos daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, 

kas atrodas Dakteru ielā 24, Smiltenē, Smiltenes novadā, 

apskati 2021. gada 8. novembrī pl. 14.00. un 2021. gada 

12. novembrī pl. 10.00. Ieinteresētajiem piegādātājiem 

vismaz 2 (divas) dienas iepriekš jāpiesakās apskatei, 

nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi:  

info@smiltenesnkup.lv. Ņemot vērā valstī esošo ārkārtas 

situāciju, ieinteresēto piegādātāju pārstāvjiem objekta 

apsekošanas laikā jābūt klāt derīgam vakcinācijas 

sertifikātam un personu apliecinošam dokumentam. Par 

objekta apsekošanu dabā Pasūtītājs aizpilda objekta 

apsekošanas lapu (10. pielikums) divos eksemplāros. 

Vienu eksemplāru izsniedz ieinteresētajai personai.  

2.3.2. Objekta apsekošana nav obligāta. 

 

2.3.2. Objekta neapsekošanas gadījumā pretendentam 

jāņem vērā, ka tas nevarēs celt pretenzijas par papildu 

darbiem, kas var rasties Būvdarbu veikšanas laikā, kas 

objekta apsekošanas laikā pretendentam, kā 

profesionālam būvdarbu veicējam, nevarēja būt 

nepamanāmi (minēto neparedzēto darbu iekļaušana 

būvdarbu veikšanā bija acīmredzama nepieciešamība un, 

bez to iekļaušanas, Būvdarbu izpilde nav iespējama). 

2.4. IEPIRKUMA LĪGUMA 

NOTEIKUMI 

2.4.1. Skatīt Konkursa nolikuma Pielikumu Nr.2 

„Būvdarbu līguma projekts”. 

2.4.2.  Līguma ietvaros netiks izmaksāts avansa 

maksājums (līguma apmaksa notiks par faktiski 

veiktajiem darbiem). 

2.4.3. Būvdarbu garantijas laiks 60 mēneši. 

3. PRETENDENTU ATLASE UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

3.1. PRETENDENTU ATLASE 3.1.1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem 

pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt iepirkuma 

līgumu. 

3.2. ATLASES PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

PRASĪBAS IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

3.2.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā 

vai juridiskā persona, kā arī šādu personu 

apvienība jebkurā to kombinācijā, kas 

attiecīgi piedāvā, veikt būvdarbus, 

piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus 

un ir iesniegusi piedāvājumu 

Konkursam, atbilstoši šī nolikuma 

prasībām. 

3.2.1.1. Pretendenta pieteikums, kuru aizpilda atbilstoši   

Konkursa   nolikuma   pielikumam   Nr.3 

“Pieteikums”. 

3.2.1.2. Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām 

izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) 

citai personai parakstīt piedāvājumu, ja tā atšķiras 

no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 

mailto:info@smiltenesnkup.lv
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norādītās.  

3.2.2. Pretendents var balstīties uz citu 

uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams 

konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no 

savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. 

Šādā gadījumā pretendents pierāda 

Pasūtītājam, piedāvājumam pievienojot 

attiecīgus dokumentus,  ka  viņa  rīcībā  

būs  nepieciešamie resursi. 

3.2.2.1. Ja pretendents iesniedzot piedāvājumu, balstās uz 

citu uzņēmēju saimniecisko vai finansiālo 

stāvokli, iesniedz apliecinājumu vai vienošanos 

par sadarbību konkrētā līguma izpildei. 

3.2.2.2. Ja pretendents iesniedzot piedāvājumu, balstās uz 

citu uzņēmēju tehniskām un profesionālām 

spējām, iesniedz apliecinājumu vai vienošanos par 

nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta 

rīcībā. 

3.2.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība, piedāvājuma dokumentus 

paraksta atbilstoši personu apvienības 

dalībnieku savstarpējās vienošanās 

nosacījumiem. 

3.2.3.1. Piedāvājumam pievieno visu personu 

apvienības/personālsabiedrības dalībnieku parakstītu 

vienošanās dokumentu par kopīga piedāvājuma 

iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda arī 

katra personu apvienības dalībnieka  tiesības un 

pienākumi, iesniedzot piedāvājumu, kā arī veicamā 

darba daļu līguma izpildē.  

3.2.4.  Pretendentam jāiesniedz atlases 

dokumenti par katru personu apvienības 

dalībnieku. Uz katru personu apvienības 

dalībnieku attiecas nolikuma 3.2.6., 3.2.7., 

3.2.8., 3.2.12.punkts. 

Ja pretendents ir personu apvienība, tad  

3.2.10. punktā noteiktā prasība ir jāizpilda 

tai personai, kura atbilstoši personu 

apvienības atbildības sadalījumam veiks 

attiecīgos darbus iepirkuma līguma 

izpildē. Pārējos nolikuma punktos 

izvirzītās prasības var apliecināt arī tikai 

viens no personu apvienības vai arī visi 

dalībnieki kopumā, ņemot vērā tās 

pienākumus iespējamā līguma izpildē. 

3.2.5. Pretendenta  piesaistītajiem 

apakšuzņēmējiem ir normatīvajos aktos 

noteiktie sertifikāti, licences un atļaujas, 

kas nepieciešamas piedāvājumā norādīto 

attiecīgo darba daļu veikšanai. 

3.2.5.1. Norāde uz līguma daļu, kuru pretendents 

ir paredzējis nodot apakšuzņēmējiem (norādot 

apakšuzņēmēju, izpildei nododamo būvdarbu vai 

pakalpojumu līguma daļa),  kuru aizpilda 

atbilstoši   Konkursa   nolikuma   pielikumam   

Nr.5 “Apakšuzņēmēju saraksts”. 

3.2.6. Pretendents, personālsabiedrības 

biedrs, ja Pretendents ir 

personālsabiedrība, un apakšuzņēmējs, 

kuram nododamās līguma daļas vērtība ir 

vismaz 10% no kopējās līguma vērtības 

vai personu, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst  iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām, ir 

reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīvo aktu prasībām, nav pasludināts 

tā maksātnespējas vai tiesiskās 

aizsardzības process, nav apturēta vai 

3.2.6.1. Izziņa, ko izdevis Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistrs (ārvalstu Pretendentiem – 

kompetenta iestāde ārvalstīs) par Pretendenta 

reģistrāciju, par amatpersonām, kurām ir paraksta 

tiesības un, kas apliecina, ka nav pasludināts 

Pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta 

vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, nav 

uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai 

Pretendents netiek likvidēts.  

Izziņa jāiesniedz arī par katru personālsabiedrības 

biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, 

apakšuzņēmēju, kuram nododamās līguma daļas 

vērtība ir vismaz 10% no kopējās līguma vērtības vai 
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pārtraukta tā saimnieciskā darbība, vai 

netiek veikta likvidācija. 

Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst piegādātājiem iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām.  

Latvijas Republikā izsniegtu izziņu Pasūtītājs 

pieņem un atzīst, ja tā izdota ne agrāk kā 30 dienas 

pirms iesniegšanas dienas.  

Ārvalstīs izsniegta izziņa ir derīga, ja tā izdota ne 

agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, 

ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku 

tās derīguma termiņu. 

Ja Pretendents nav iesniedzis kādu no šajā punktā 

noteiktajām izziņām un persona, par kuru nav 

iesniegta izziņa, ir reģistrēta kādā no Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistra vestajiem 

reģistriem, lai pārliecinātos par atbilstību 

nolikuma 3.2.6.punkta prasībām, Pasūtītājs ņem 

vērā informāciju, kas pieejama interneta vietnē 

(datu bāzē), kuru uztur persona, kas ir saņēmusi 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

informācijas izmantošanas licenci (piemēram, 

www.firmas.lv; www.lursoft.lv). 

3.2.7.  Pretendentam Latvijā vai valstī, 

kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 

pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu 

parādi, tai skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, 

kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 

150 euro.  

 

Minētā prasība attiecas uz katru no 

personālsabiedrības biedriem, ja 

Pretendents ir personālsabiedrība, uz 

apakšuzņēmēju, kuram nododamās 

līguma daļas vērtība ir vismaz 10% 

(desmit procenti) no kopējās līguma 

vērtības un uz Pretendenta norādīto 

personu, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst piegādātāju atlases procedūras 

dokumentos noteiktajām atlases 

prasībām. 

Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem vai pastāvīgi 

dzīvojošiem pretendentiem, lai pārliecinātos par 

atbilstību nolikuma 3.2.7.punkta prasībai, Pasūtītājs 

ņem vērā informāciju, kas ievietota Latvijas 

Republikas Valsts ieņēmumu dienesta publiskās 

nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu 

aktualizācijas datumā.  

Ārvalstu pretendentam, personālsabiedrības 

biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, 

apakšuzņēmējam, kuram nododamās līguma daļas 

vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās 

līguma vērtības vai pretendenta norādītajai 

personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst piegādātāju 

atlases procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām – izziņa no kompetentas attiecīgās valsts 

nodokļu administrēšanas iestādes, kas apliecina, 

ka personai pēdējā datu aktualizācijas datumā nav 

nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 

euro. Ārvalstīs izsniegta izziņa ir derīga, ja tā 

izdota ne agrāk kā sešus mēnešus pirms 

iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta 

izdevējs nav norādījis īsāku tās derīguma termiņu. 

3.2.8. Pretendents ir reģistrēts, licencēts 

un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt 

Pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus vai 

pakalpojumus. Gadījumā, ja pretendents 

piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav 

3.2.8.1. Pretendenta reģistrācijas faktu Iepirkuma 

komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā 

(www.ur.gov.lv). 

3.2.8.2.Pretendenta tiesības veikt būvdarbus 

Iepirkuma komisija pārbauda Būvniecības 

informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv). 

http://www.firmas.lv/
http://www.lursoft.lv/
http://www.ur.gov.lv/
https://bis.gov.lv/
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reģistrēts Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā, tam līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai ir jāveic 

visas nepieciešamās darbības, lai tiktu 

reģistrēts Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā. 

3.2.8.3.Ārvalstīs reģistrētam pretendentam, kurš 

nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un/vai 

Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno attiecīgos 

faktus apliecinoši dokumenti (kopijas). 

3.2.8.4.Gadījumā, ja pretendents piedāvājuma 

iesniegšanas brīdī nav reģistrēts Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā, pretendents 

iesniedz apliecinājumu, kurā apliecina, ka līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 

pretendents būs reģistrēts Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma 

noslēgšanai. 

3.2.9.Pretendenta gada vidējais 

apgrozījums būvniecībā par iepriekšējiem 

trīs noslēgtajiem finanšu gadiem (2018., 

2019, 2020.) ir vismaz 600 000,00 EUR 

(seši simti tūkstoši euro). Komisija 

pretendentam prasīto apgrozījumu atzīs 

par atbilstošu arī tad, ja pretendents veicis 

uzņēmējdarbību īsāku laiku par 3 (trīs) 

gadiem un sasniedzis  prasīto  

apgrozījumu.  Pretendentiem, kuri 

attiecīgajā tirgū darbojas mazāk nekā trīs 

gadus, attiecīgo vidējo apgrozījumu 

nosaka, ievērojot proporcionalitātes 

principu - aprēķina mēneša vidējo 

apgrozījumu pēc nostrādāto mēnešu 

skaita, reizina to ar 12 (divpadsmit). Ja 

pretendents darbojas tirgū mazāk kā 1 

(vienu) gadu, tam nostrādātajā laikā 

jābūt vismaz prasītajam apgrozījumam. 

3.2.9.1.  Apliecinājums par atbilstību 

Konkursa nolikuma prasībām, kas jānorāda atbilstoši   

Konkursa   nolikuma   pielikumam  Nr.3 

“Pieteikums”. 

3.2.9.2. Iepirkuma Komisija pārbauda 

Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv) 

pieejamo informāciju. 

3.2.9.3. Pretendenta peļņas un zaudējumu 

aprēķins par 2018., 2019. un 2020. gadu, ja 

Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv) 

nav pieejama vai ir pieejama maldīga informācija par 

Pretendenta apgrozījumu būvniecībā. 

3.2.10.  Pretendentam, Personu apvienības 

dalībniekam, personālsabiedrības biedram 

atsevišķi vai visiem kopā  iepriekšējo 5 

(piecu) gadu laikā (2016., 2017., 2018., 

2019., 2020.  un 2021. gadu līdz 

piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir 

pieredze vismaz 2 (divu) būvdarbu līgumu 

izpildē, kuru ietvaros veikta fasādes 

siltināšana un vismaz 1 (viena) būvdarbu 

līgumu izpildē, kuru ietvaros veikta 

apkures sistēmas atjaunošana un šie 

būvdarbi veikti daudzdzīvokļu 

dzīvojamai mājai vai publiskai ēkai. Ja 

viena būvdarbu līguma ietvaros veikta gan 

fasādes siltināšana, gan apkures sistēmas 

atjaunošana, tad pretendents to var 

izmantot, lai pierādītu, ka ir ieguvis 

pieredzi 1 (viena) būvdarbu līguma 

izpildē, kura ietvaros veikta fasādes 

siltināšana un 1 (viena) būvdarbu līguma 

3.2.10.1. Apliecinājums par atbilstību Konkursa 

nolikuma prasībām, kuru aizpilda atbilstoši 

Konkursa nolikuma pielikumam Nr.6 „Pretendenta 

pieredzes apraksts”. 

3.2.10.2.Ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja 

iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

paziņojumā par līgumu vai Konkursa nolikumā 

izvirzītajām prasībām, tad Konkursa nolikuma 

3.2.10.1.apakšpunktā minēto dokumentu iesniedz 

arī par piesaistīto apakšuzņēmēju, kurš piesaistīts, 

lai izpildītu Konkursa nolikuma 3.2.10. punktā 

noteikto prasību. 

3.2.10.3. Vismaz 1  (viena) attiecīgo būvdarbu 

pasūtītāju atsauksme par katru no prasītajiem 

būvdarbu pieredzes veidiem, kas norādīti 

pretendenta pieredzes aprakstā (nolikuma 

6.pielikumā) (ja attiecīgo būvdarbu pasūtītājs ir bijis 

Pasūtītājs (SIA “Smiltenes NKUP”) un nav izvirzījis 

pretenzijas par veiktā darba kvalitāti, pretendents 

kvalifikācijas apliecinājumā norāda šos objektus, bet 

https://bis.gov.lv/
https://bis.gov.lv/
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izpildē, kura ietvaros veikta apkures 

sistēmas atjaunošana. 

atsauksmi var nepievienot). 

3.2.11.Pretendenta rīcībā ir vai būvdarbu 

līguma izpildes laikā būs: 

• sertificēts speciālists ēku 

būvdarbu vadīšanā 

• sertificēts speciālists 

siltumapgādes, ventilācijas un 

gaisa  kondicionēšanas sistēmu 

būvdarbu vadīšanā; 

• darba aizsardzības speciālists. 

  

3.2.11.1.  Apliecinājums par atbilstību 

Konkursa nolikuma prasībām, kuru aizpilda 

atbilstoši Konkursa nolikuma pielikumam Nr. 7 

„Līguma izpildē piesaistītie speciālisti”. 

3.2.11.2. Sertificētā speciālista 

profesionalitāti apliecinoša dokumenta 

(sertifikāta) kopija. Sertifikāta kopiju var aizstāt 

ar precīzu norādi (linku) uz publisku datubāzi, kurā 

Iepirkuma komisija brīvi var pārbaudīt norādītā 

speciālista sertifikācijas faktu. 

3.2.11.3. Darba aizsardzības speciālista 

apliecības vai izglītības iestādes diploma kopija. 

3.2.11.4. Ja piedāvājuma iesniegšanas brīdī 

pretendenta personālsastāvā nav minētā speciālista, 

pretendentam jāiesniedz apliecinājums, kuru 

paraksta attiecīgais speciālists, kurš iepirkuma 

līguma slēgšanas gadījumā, piekrīt piedalīties 

būvdarbu līguma izpildē un apliecina, ka, slēgs darba 

vai uzņēmuma līgumu ar Pretendentu. 

Šādā gadījumā Iepirkuma Komisija pārbaudīs 

informāciju par norādīto speciālistu, ievērojot 

Iepirkuma nolikuma 3.2.6.1.punktu. 

Noslēgtā darba (uzņēmuma) līguma apliecināta 

kopija vai apliecinājums par darba tiesisko attiecību 

nodibināšanu ar konkrēto speciālistu, norādot darba 

līguma nr., datumu un līguma termiņu, ir jāiesniedz 

pasūtītājam pirms darbu izpildes līguma 

noslēgšanas. 

3.2.12. Uz pretendentu neattiecas 

Starptautisko un Latvijas Republikas 

nacionālo sankciju likuma 11.¹ pantā 

minētie pretendentu izslēgšanas gadījumi 

3.2.12.1. Pirms iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanas Iepirkuma komisija pārbauda 

pretendenta, kuram būtu piešķiramas iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības, atbilstību Starptautisko un 

Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 

minētajiem gadījumiem un izslēdz pretendentu no 

turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata 

pretendenta piedāvājumu, jebkurā no Starptautisko 

un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 

11.¹pantā minētajiem gadījumiem. 

3.2.13. pretendents iesniedz arī 

piedāvājuma nodrošinājumu 10000  EUR 

(desmit tūkstoši euro, 00 centi) apmērā  

Latvijas Republikā vai citā Eiropas 

Savienības vai Eiropas Ekonomiskās 

zonas dalībvalstī reģistrētas bankas 

galvojuma vai apdrošināšanas sabiedrības 

polises veidā, kuras (banka un 

apdrošināšanas sabiedrība) Latvijas 

Republikas normatīvajos tiesību aktos 

noteiktajā kārtībā ir uzsākušas 

pakalpojumu sniegšanu Latvijas 

Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai 

Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas 

bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības 

galvojums par piedāvājuma nodrošinājumu, 

atbilstoši nolikuma 11.pielikumam. Norādām, ka 

netiks noraidīta arī citas formas iesniegšana, kas 

saturiski ietvers visas pasūtītāja nolikuma 3.2.13.  

punktā noteiktās prasības. 
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Republikas teritorijā (veidlapa nolikuma 

11.pielikumā). Piedāvājuma 

nodrošinājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 

180 dienas no piedāvājumu atvēršanas 

dienas. 

Piedāvājuma nodrošinājums ir 

spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 

1. līdz iepirkuma līguma noslēgšanas 

brīdim; 

2. līdz šajā punktā noteiktajam 

piedāvājuma nodrošinājuma 

derīguma termiņam. 

Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un 

galvotājam jāizmaksā pasūtītājam 

nolikumā noteiktā piedāvājuma 

nodrošinājuma summa, ja pretendents 

atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir 

spēkā piedāvājuma nodrošinājums, vai, ja 

pretendents atsakās noslēgt iepirkuma 

līgumu. 

3.3. TEHNISKAIS UN FINANŠU 

PIEDĀVĀJUMS 

3.3.1. Pretendents iesniedz apstiprinātu finanšu 

piedāvājumu, kuru aizpilda atbilstoši Konkursa nolikuma 

pielikumam Nr. 4 „Finanšu piedāvājums”. Finanšu 

piedāvājumā ietver pretendenta apliecinājumu par 

piedāvāto Būvdarbu garantijas termiņu, kas nedrīkst būt 

mazāks par 60 mēnešiem. 

3.3.2. Pretendents iesniedz apstiprinātu tehnisko 

specifikāciju (nolikuma pielikums Nr.1). 

3.3.2. Pretendents iesniedz sagatavotu kopsavilkumu, 

koptāmi un lokālās tāmes, kuras aizpilda atbilstoši 

Konkursa nolikuma pielikumam Nr.9, iesniedzot 

elektroniskās tabulas veidā un speciālista parakstītas pdf 

formātā. Pretendents ir tiesīgs izmantot tikai Pasūtītāja 

pievienoto būvizmaksu noteikšanas tāmes veidni. 

Pretendentam jāiesniedz tāme elektroniskā datu nesējā 

Microsoft Excel formātā, saglabājot aprēķinos 

izmantotās formulas. 

3.3.3. izmaksu tāmi katram logu veidam, kas tiks 

mainīts atbilstoši Konkursa nolikuma 8.pielikumam. 

Tāmē iekļaut logu demontāžas, utilizācijas, jauno logu 

cenu un montāžas izmaksas, iekšējo ailu apdares un 

iekšējo palodžu izmaksas. Ārējo skārda palodžu 

demontāžas un montāžas izmaksas šajā tāmē neiekļaut.  

3.3.4. Ja Pretendents ir paredzējis izmantot ekvivalentus 

materiālus, tas iesniedz vispusīgu informāciju par 

piedāvātajiem materiāliem (ražotājs, marka, īpašības, citi 

materiālu raksturojoši faktori). Pretendenta pienākums 

ir pierādīt, ka piedāvātais materiāls ir ekvivalents 

projekta dokumentācijā norādītajam. 

Tehniskajās specifikācijās (tāmēs) norādītajām preču 

zīmēm (zīmoliem), standartiem ir informatīvs raksturs. 

Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentas preces, ja 



13 

 

tas nav pretrunā ar projekta tehniskajiem risinājumiem. 

Par ekvivalentām precēm tiek uzskatītas preces, kuru 

tehniskās, funkcionālās un kvalitātes īpašības ir vienādas 

vai labākas par tehniskajās specifikācijās norādīto 

konkrēta nosaukuma preču īpašībām. 

Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir 

skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā un piedāvājumam 

jāpievieno (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina 

piedāvāto materiālu vai iekārtu ekvivalentās tehniskās 

īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. 

dokumenti).  

Piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem 

materiāliem. 

Situācijā, ja izpildot iepirkuma līgumu nav iespējas 

izmantot materiālus, kas norādīti piedāvājumā, tad, pirms 

citu materiālu lietošanas, iepirkuma līgumā noteiktajā 

kārtībā ir jāsaskaņo ar pasūtītāju materiālu nomaiņa pret 

citu, kas nav norādīts tāmē. 

3.3.5. Ja pretendents veic pasākumus kvalitātes vadībai, 

kā arī ūdens un energoresursu taupīšanai un atkritumu 

apsaimniekošanai un vides aizsardzībai atbilstoši 

tehniskajām specifikācijām, pretendents to apliecina ar 

Eiropas sertifikācijas standartiem atbilstošas sistēmas 

sertifikāta kopiju. Kā pierādījumu pretendenta spējai 

nodrošināt vides aizsardzības pasākumus pretendents var 

apliecināt ar reģistrāciju vides pārvaldības un audita 

sistēmā (EMAS), kā arī Latvijas vai citas Eiropas 

Savienības dalībvalsts kompetentās institūcijas 

sertifikātu, kas apliecina Pretendenta atbilstību Eiropas 

Savienības vai starptautiskajiem vides vadības sistēmas 

standartiem, vai ekvivalentu dokumentu. 

4. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES 

KRITĒRIJS 

4.1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 4.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu 

atlasi un piedāvājumu vērtēšanu Iepirkumu komisija veic 

slēgtā sēdē. 

4.1.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu 

atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkumu 

komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem 

nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma 

noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un 

piedāvājumu vērtēšanā. 

4.1.3. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai 

pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas 

nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, 

pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai. 

4.1.4. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt sniegt 

informāciju uzņēmumiem, iestādei un citām personām, ja 

tas nepieciešams piedāvājuma pretendentu atlasei un 

piedāvājumu vērtēšanai. 

4.1.5. Ja Iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtās 

dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa 
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pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu. 

4.1.6. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz 

kompetentās institūcijas, Iepirkumu komisija pieņem un 

atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms 

iesniegšanas dienas. Ārvalstu izziņas ir derīgas, ja tās 

izdotas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas 

dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis 

īsāku tā derīguma termiņu. 

4.1.7. Ja Iepirkumu komisija pieprasa, lai pretendents 

precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz 

kuram pretendentam jāsniedz atbilde. 

4.1.8. Ja pretendents neiesniedz Iepirkuma komisijas 

pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Iepirkuma komisija 

piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti 

piedāvājumā. 

4.1.9. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu 

atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai 

Iepirkuma komisija var pieaicināt ekspertu. 

4.1.10. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts 

konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības 

sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu 

apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta 

pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts 

pievieno atzinumam. 

4.1.11. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, 

kā arī lūgt Iepirkuma komisiju pieprasīt no pretendenta 

papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma 

sagatavošanai. 

4.1.12. Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta 

papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava 

atzinuma sniegšanai. 

4.1.PIEDĀVĀJUMA

 IZVĒLES KRITĒRIJS 

4.1.1. Iepirkuma komisija piešķir līguma slēgšanas 

tiesības viszemākās cenas piedāvājumam, kas atbilst 

Konkursa nolikuma un tā pielikumu prasībām un nav atzīts 

par nepamatoti lētu. 

4.2. PIEDĀVĀJUMA

 VĒRTĒŠANA 

4.2.1. Iepirkuma komisija atlasa pretendentus saskaņā 

ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda 

piedāvājumu atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām 

prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto 

piedāvājuma izvēles kritēriju. 

4.2.2. Administratīvo resursu taupības nolūkā 

Iepirkuma komisija pēc analoģijas principa ar Ministru 

kabineta noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un 

metu konkursu norises kārtība” 16.punktā ietverto 

iepirkumu piedāvājumu izvērtēšanas principu atklātos 

konkursos, nolemj veikt kvalifikācijas atbilstības 

pārbaudi tikai tam pretendentam, kuram būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

4.2.3. Iepirkuma komisija vērtēšanu uzsāk ar pārbaudi, 

vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja 

Iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. 

Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu 
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Iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās 

kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma 

komisija ņem vērā labojumus. 

4.2.4. Pēc finanšu piedāvājuma pārbaudes, tiek uzsākta 

pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības, piedāvājuma vērtēšana. 

4.2.5. Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta 

iesniegtais piedāvājums noformēts atbilstoši Konkursa 

nolikuma 1.10.punktā noteiktajām prasībām. 

4.2.6. Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no 

turpmākās dalības Konkursā un tā piedāvājumu tālāk 

nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši 

Konkursa nolikuma  1.10. punkta prasībām. 

4.2.7. Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes tiek 

vērtēta pretendenta atbilstība Konkursa nolikuma 

3.nodaļā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. 

4.2.8. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendents 

neatbilst kādai no Konkursa nolikuma 3.2. punktā 

noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tā izslēdz 

pretendentu no turpmākās dalības Konkursā, un tā 

piedāvājumu tālāk nevērtē. 

4.2.9. Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt Konkursa 

pretendenta piedāvājumu, ja ir konstatēts, ka pretendents 

ir iesniedzis Iepirkuma komisijai nepatiesu informāciju. 

4.2.10. Pēc pretendenta kvalifikācijas atlases pārbaudes, 

tiek vērtēts pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstība 

Konkursa nolikumam. 

4.2.11. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst Konkursa 

nolikumā izvirzītajam prasību līmenim, Iepirkuma 

komisija attiecīgo pretendentu izslēdz no turpmākās 

dalības Konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē. 

4.2.12. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar 

viszemāko cenu, kurš atbilst Konkursa nolikuma 

prasībām, t. sk. nolikuma 3.2.6., 3.2.7., 3.2.12.punktiem. 

4.2.13. Pasūtītājam viszemākās cenas piedāvājuma 

izvēlei ir tiesības veikt sarunas ar pretendentiem MK 

noteikumu Nr.104 26.punktā noteiktajā kārtībā, lūdzot 

pretendentus izskaidrot, papildināt un uzlabot 

piedāvājumus, tostarp veikt finanšu piedāvājuma 

uzlabošanu u.c. darbības, kas noteiktas MK noteikumu 

Nr.104 26.punktā. 

5. LĒMUMA PAR KONKURSA REZULTĀTU PIEŅEMŠANA, PAZIŅOŠANA 

UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA 

5.1. LĒMUMA PAR KONKURSA 

REZULTĀTU PIEŅEMŠANA 

UN PAZIŅOŠANA 

5.1.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas 

pretendentam, kurš būs iesniedzis Konkursa nolikuma 

prasībām atbilstošu piedāvājumu. 

5.1.2. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par 

Konkursa rezultātu 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas. 

5.1.3. Ja Konkursā nav iesniegti piedāvājumi vai 

iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, 
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Iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt Konkursu un 

3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā 

minētais lēmums, iesniedz publicēšanai Iepirkumu 

uzraudzības birojam paziņojumu par Konkursa rezultātu. 

5.1.4. Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt 

Konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkuma 

komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus (vienā dienā) 

informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru 

dēļ Konkurss tiek pārtraukts. Iepirkumu komisija 

iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā 

pēc pretendentu informēšanas iesniedz publicēšanai 

Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par 

Konkursa rezultātu, kā arī nosūta pārtraukšanas 

pamatojumu Iepirkumu uzraudzības birojam, norādot 

apstākļus, kas bija par pamatu Konkursa pārtraukšanai. 

5.2. IEPIRKUMA LĪGUMA 

SLĒGŠANA 

5.2.1. Pasūtītājs  slēdz  ar  Konkursa  uzvarētāju  

iepirkuma  līgumu. Iepirkuma līgums tiek sagatavots, 

pamatojoties uz Pasūtītāja lēmumu par iepirkuma līguma 

slēgšanu un Konkursa uzvarētāja iesniegto piedāvājumu. 

5.2.2. Ja Pretendentam ir iebildumi par Konkursa 

nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta 

nosacījumiem, tie jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 5 

(piecas) darbdienas līdz piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. Pēc minētā termiņa iebildumi par 

iepirkuma līguma projekta nosacījumiem netiks ņemti 

vērā. 

5.2.1. Līgums ar Konkursa uzvarētāju  tiks slēgts tikai 

pēc ALTUM pozitīva atzinuma par iepirkuma 

procedūru un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

Dakteru ielā 24, Smiltenē, Smiltenes novadā, dzīvokļu 

īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanas par mājas 

atjaunošanas darbu uzsākšanu, finansējuma 

saņemšanu un to nosacījumiem. 

5.2.2. Iepirkuma uzvarētājam iepirkuma līgums 

jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā 

uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu saņemšanas 

dienas. Ja norādītajā termiņā Iepirkuma uzvarētājs 

neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par 

atteikumu slēgt iepirkuma līgumu. 

5.2.3. Iepirkuma komisijai ir tiesības izvēlēties slēgt  

iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš 

attiecīgajā iepirkumā iesniedzis piedāvājumu, kurš atbilst 

iepirkuma nolikuma prasībām un kuram ir nākamā 

viszemākā cena attiecīgajā iepirkumā, ja uzvarējušais 

pretendents atsakās slēgt līgumu, vilcina līguma 

noslēgšanu ilgāk par vienu kalendāro nedēļu pēc 

uzaicinājuma slēgt līgumu saņemšanas vai iepirkuma 

līgums tiek lauzts, vai pārtrauc iepirkumu, neizvēloties 

nevienu piedāvājumu. 

5.2.4. Ja pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar 

nākamo pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu, bet 

tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai vilcina līguma 
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noslēgšanu ilgāk par vienu kalendāro nedēļu pēc 

uzaicinājuma slēgt līgumu saņemšanas, Iepirkuma 

komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

5.3. LĪGUMA GROZĪJUMI 5.3.1. Līguma grozījumi iespējami un veicami  saskaņā 

ar Ministru kabineta  2017. gada 28. februāra 

noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma 

procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja 

finansētiem projektiem” un līguma nosacījumiem (skat. 

Konkursa nolikuma 2. pielikumu). 

6. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 

SIA “Smiltenes NKUP” Pretendentu piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar 

konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmantos komunikācijas nodrošināšanai 

ar Pretendentu pārstāvjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu 

normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz Publisko iepirkumu procesa 

nodrošināšanu, veikšanai. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteikto laika periodu. 

 

7. KONKURSA NOLIKUMA PIELIKUMI 

7.1. PIELIKUMS NR. 1 Tehniskā specifikācija 

7.2.  PIELIKUMS NR. 2 Iepirkuma būvdarbu līguma projekts 

7.3.  PIELIKUMS NR. 3 Pieteikuma veidlapa 

7.4. PIELIKUMS NR. 4 Finanšu piedāvājuma veidlapa 

7.5. PIELIKUMS NR. 5 Apakšuzņēmēju saraksts 

7.6. PIELIKUMS NR. 6 Pretendenta pieredzes apraksts 

7.7. PIELIKUMS NR. 7 Līguma izpildē piesaistītie speciālisti 

7.8. PIELIKUMS NR. 8 Katra loga nomaiņas izmaksu veidlapa  

7.9. PIELIKUMS NR. 9 Lokālās tāmes,  kopsavilkuma, koptāmes forma (excel failā)  

7.10. PIELIKUMS NR. 10 Objekta apsekošanas lapa 

7.11. PIELIKUMS NR. 11 Piedāvājuma nodrošinājuma forma 
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1. pielikums nolikumam 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Dakteru ielā 24, Smiltenē, 

Smiltenes, novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta programmas 

ietvaros, projekta Nr. DME0000791. 

1. SIA  “CDP”, reģ. Nr. 40103186898 , izstrādāto un 2019. gada 

19. decembrī Smiltenes novada būvvaldē apstiprināto Fasādes 

vienkāršotai atjaunošanai, kuras ietvaros paredzēta arī ēkas inženiertīklu 

atjaunošana  atrodas atsevišķā failā “Tehniskā dokumentācija”. 
2. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši iepirkuma 

priekšmetam. Būvniecības tāmēm jābūt sagatavotām atbilstoši Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu 

noteikšanas kārtība"” un Konkursa nolikuma pielikumam Nr. 9 elektroniskā 

(elektroniskās tabulas veidā) formātā saglabātas datu nesējā un drukātā 

veidā speciālista parakstītas. Pretendents ir tiesīgs izmantot tikai Pasūtītāja 

pievienoto būvizmaksu noteikšanas tāmes veidni. 

3. Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti darba izpildē, 

jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām. 

4. Darbu izpildes tāmes jāsagatavo atbilstoši tehniskās 

specifikācijas darbu apjomu tabulu pozīcijām un apjomiem. Lokālajās 

tāmēs jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un 

mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama 

būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša 

veikšana pilnā apmērā. 

5. Ja Pretendents ir paredzējis izmantot ekvivalentus 

materiālus, tas iesniedz vispusīgu informāciju par piedāvātajiem 

materiāliem (ražotājs, marka, īpašības, citi materiālu raksturojoši faktori). 

Pretendenta pienākums ir pierādīt, ka piedāvātais materiāls ir 

ekvivalents projekta dokumentācijā norādītajam. 

6. Tehniskajās specifikācijās (tāmēs) norādītajām preču zīmēm 

(zīmoliem), standartiem ir informatīvs raksturs. Pretendentam ir tiesības 

piedāvāt ekvivalentas preces, ja tas nav pretrunā ar projekta tehniskajiem 

risinājumiem. Par ekvivalentām precēm tiek uzskatītas preces, kuru 

tehniskās, funkcionālās un kvalitātes īpašības ir vienādas vai labākas par 

tehniskajās specifikācijās norādīto konkrēta nosaukuma preču īpašībām. 

7. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri 

jānorāda tāmes attiecīgajā rindā un piedāvājumam jāpievieno (salīdzinošā 

veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu vai iekārtu 

ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. 

dokumenti). 

8. Situācijā, ja izpildot iepirkuma līgumu nav iespējas izmantot 

materiālus, kas norādīti piedāvājumā, tad pirms citu materiālu lietošanas, ir 

jāsaskaņo ar pasūtītāju materiālu nomaiņa pret citu, kas nav norādīts tāmē. 

9. Darbu apjomu saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām 

dokumentācijas daļām. 

10. Būvdarbu veicējam izvērtēt būvniecības kalendāro laika 

periodu, un paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai 

nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ. 

11. Piedāvājums tiek sagatavots uz konkrētiem materiāliem. Ja, 
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iesniedzot piedāvājumu ekvivalents netiek piedāvāts, atsauce „vai 

ekvivalents” ir jādzēš. 

 

Ar izvirzītajām prasībām iepazinos un apņemos tās izpildīt: 

2021. gada ___._____________ 

__________________________________________________________________________ 
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums) 
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3. pielikums nolikumam 

 

Pieteikums dalībai Konkursā 

„Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā  

Dakteru ielā 24, Smiltenē, Smiltenes novadā”  

iepirkuma identifikācijas numurs SNKUP/2021/4/ERAF 

 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta nosaukums/vārds 

uzvārds 

 

Reģistrācijas numurs/personas kods  

Adrese  

Tālrunis  

E-pasta adrese  

 

Kontaktpersona  

Vārds, Uzvārds  

Tālrunis  

E-pasta adrese  

 

Apliecinām, ka: 

1. Esam iepazinušies un pilnībā piekrītam Konkursa nolikuma un līguma projekta prasībām; 

2. Apliecinām, ka uz mums neattiecas nolikumā noteiktie izslēgšanas nosacījumi;  

3. Pretendenta gada vidējais apgrozījums būvniecībā par iepriekšējiem trīs noslēgtajiem finanšu gadiem 

(2018., 2019., 2020.) ir vismaz 600000,00EUR (seši simti tūkstoši euro). Komisija pretendentam 

prasīto apgrozījumu atzīs par atbilstošu arī tad, ja pretendents veicis uzņēmējdarbību īsāku laiku 

par 3 (trīs) gadiem un sasniedzis prasīto apgrozījumu. Pretendentiem, kuri attiecīgajā tirgū 

darbojas mazāk nekā trīs gadus, attiecīgo vidējo apgrozījumu nosaka, ievērojot proporcionalitātes 

principu - aprēķina mēneša vidējo apgrozījumu pēc nostrādāto mēnešu skaita, reizina to ar 12 

(divpadsmit). Ja pretendents darbojas tirgū mazāk kā 1 (vienu) gadu, tam nostrādātajā laikā jābūt 

vismaz prasītajam apgrozījumam. 

Gads 2018 2019 2020 vidējais 

Apgrozījums 

(EUR bez 

PVN) 

    

4. Pretendents atbilst neatbilst     mazā vai vidējā uzņēmuma statusam 1 

5. Piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem; 

6. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

7. Apliecinām piedāvājuma spēkā esamību 180 dienas no piedāvājumu atvēršanas brīža, bet 

gadījumā, ja tiekam atzīti par uzvarētāju, tad līdz attiecīgā līguma noslēgšanai. 

8. Apņemamies parakstīt līgumu šī iepirkuma nolikuma pievienotajā redakcijā (nolikuma 2. 

pielikums), gadījumā, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par uzvarētāju. 

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas 

pretendenta piedāvājuma ___lpp. 

Vārds, Uzvārds  

Ieņemamais amats  

Paraksts  

                                                                        z.v. 

Datums  
Pieteikums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai amatpersonai vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotai personai 

1 Atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 

20.5.2003.): Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums 

un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; 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. 



4. pielikums nolikumam 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Konkursam 

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā  

Dakteru ielā 24, Smiltenē, Smiltenes novadā 

 

Iepazinušies ar Konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 

Dakteru ielā 24, Smiltenē, Smiltenes novadā” (identifikācijas Nr. SNKUP/2021/4/ERAF) nolikumu un 

pieņemot visus tā noteikumus, ___________________ (pretendenta nosaukums, reģ. numurs) 

apstiprina, ka piekrīt Konkursa noteikumiem un nolikuma pielikumā pievienotā līguma projekta 

noteikumiem, par piedāvājuma cenu: 

 

1. Pretendenta piedāvātā līgumcena (EUR): 

 

Piedāvājuma kopējā cena bez PVN _____________________________________________ 

                                                                   (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) 

 

Pievienotās vērtības nodoklis ______________________________________________________ 

                                                                            (vārdos un skaitļos) 

 

Piedāvājuma cena ar PVN ________________________________________________________ 

                                                             (piedāvājuma cena ar PVN __% vārdos un skaitļos) 

 

2. Apliecinām, ka garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši. 

 

3. Būvdarbu izpildes termiņš: _______(nedēļas), kas nevar būt ilgāk kā 52 (piecdesmit divas) 

nedēļas no objekta būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas. 

 

4. Kā līguma izpildes nodrošinājums (atzīmēt vienu vajadzīgo) būs: 

 

 kredītiestādes vai apdrošināšanas polise 10% no līgumcenas, vai 

 

 ieturējuma nauda 10% no katra maksājuma par izpildītājiem būvdarbiem. 

 

  

 

Vārds, Uzvārds  

Ieņemamais amats  

Paraksts  

                                                                        z.v. 

Datums  

 

  

 

Jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai amatpersonai vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotai personai 
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5. pielikums nolikumam 
 

 

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS 

 

Konkursā 

„Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu  

dzīvojamā mājā Dakteru ielā 24, Smiltenē, Smiltenes novadā” 

 

Pretendents_____________________ 

Reģ.Nr._________________ 

 

Nr.p.k

.

. 

 
 

Apakšuzņēmēju nosaukums, 

reģistrācijas numurs, adrese 

un kontaktpersona 

Nododamo darbu 

apjoms (% no 

Būvniecības 

kopējās cenas) 

Īss apakšuzņēmēja 

veicamo būvniecības 

darbu apraksts 

Pretendents 

balstās uz 

apakšuzņēmēja 

iespējām savas 

kvalifikācijas 

apliecināšanai 

(Jā / Nē) 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 Pielikumā pievienot: Apakšuzņēmēja apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par nepieciešamo 

resursu nodošanu Pretendenta rīcībā un sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē, ja iepirkuma 

rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas Pretendentam. Apliecinājumā vai 

vienošanās dokumentā ir jāietver arī apakšuzņēmēja apliecinājums, ka apakšuzņēmēja rīcībā ir visi 

nepieciešamie resursi (tehnika, iekārtas, instrumenti u.c. tehniskais nodrošinājums, kā arī personāls) 

apakšuzņēmēja veicamās darba daļas izpildei. 

 

Pretendenta (piedāvājuma iesniedzēja) amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas 

 

vārds, uzvārds __________________ datums _____________ parakts ______________ 
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6. pielikums nolikumam 

 

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS 

Pretendentam, Personu apvienības dalībniekam, personālsabiedrības biedram atsevišķi vai 

visiem kopā  iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2016., 2017., 2018., 2019., 2020. un 2021.gadu 

līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz 2 (divu) būvdarbu līgumu izpildē, kuru 

ietvaros veikta fasādes siltināšana un vismaz 1 (viena) būvdarbu līgumu izpildē, kuru ietvaros 

veikta apkures sistēmas atjaunošana un šie būvdarbi veikti daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai vai 

publiskai ēkai. Ja viena būvdarbu līguma ietvaros veikta gan fasādes siltināšana, gan apkures 

sistēmas atjaunošana, tad pretendents to var izmantot, lai pierādītu, ka ir ieguvis pieredzi 1 (viena) 

būvdarbu līguma izpildē, kura ietvaros veikta fasādes siltināšana un 1 (viena) būvdarbu līguma 

izpildē, kura ietvaros veikta apkures sistēmas atjaunošana. 

 

Nr.p.k. Objekta 

nosaukums 

un adrese 

Pasūtītāja 

nosaukums 

Pasūtītāja 

kontaktpersona 

(vārds, uzvārds, 

kontakttālrunis) 

Galvenie 

darbu veidi 

Objekta 

realizācijas 

gads 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

 

Pretendents:   

Parakstītāja amats, 

vārds, uzvārds: 

  

Paraksts:   

Datums:   
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7. pielikums nolikumam 
 

Līguma izpildē piesaistītie speciālisti  

Pretendenta rīcībā ir vai būvdarbu līguma izpildes laikā būs: 

• sertificēts speciālists ēku būvdarbu vadīšanā 

• sertificēts speciālists siltumapgādes, ventilācijas un gaisa  kondicionēšanas sistēmu 

būvdarbu vadīšanā  

• darba aizsardzības speciālists 

 

 

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un _______________ uzvaras gadījumā piedalīšos 
                                                                                 (pretendents)   
iepirkuma līguma izpildē. 

 

Ar pretendentu ___________ ir noslēgts _______________ līgums Nr._____datums______. 
  (pretendents)                             (darba/uzņēmuma) 

 

Ar pretendentu ___________ tiks noslēgts ________________ līgums. 
  (pretendents)                                 (darba/uzņēmuma) 

 

 

Līguma izpildē piesaistītā speciālista 

 

vārds, uzvārds __________________ datums _____________ parakts ______________ 

 

Pretendenta (piedāvājuma iesniedzēja) amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās 

personas 

vārds, uzvārds __________________ datums _____________ parakts ______________ 
 

 

 
  

Vārds, 

Uzvārds 

 

Profesionālo 

kvalifikāciju 

apliecinoša 

dokumenta 

nosaukums, 

numurs 

Pieredze: 

Objekta nosaukums 

un adrese. (objekta 

realizācijas 

termiņš, datums, 

kad nodots 

ekspluatācijā) 

Persona, kuru 

pārstāv vai 

pārstāvēs 

Ar „Jā” vai 

„Nē” norāda (vai 

ir personas, kuru 

pārstāv) LR 

Būvkom.reģ. 

ierakstītā par 

būvniecību 

atbildīgā persona 
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8. pielikums nolikumam 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

Dakteru ielā 24, Smiltenē, Smiltenes novadā, dzīvokļu logu maiņas izmaksas 

 (t.sk. Loga demontāža, utilizācija, jaunais logs, montāža, iekšējā palodze,  

iekšējo ailu apdare, krāsošana) 
 
 

Loga 

veids 

Loga 

maiņas  

izmaksas 

bez PVN 

21%  

PVN 

21% 

Loga 

maiņas  

izmaksas 

ar PVN 

21%  

logu 

skaits 

Izmaksas 

kopā ar PVN  

L-1           

L-2           

…           

…           

…           

  Kopā     
 
 
 

Pretendents:   

Parakstītāja amats, 

vārds, uzvārds: 

  

Paraksts:   

Datums:   
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10. pielikums nolikumam 

 

OBJEKTA APSEKOŠANAS LAPA 
 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas _____adrese______ apsekošanu dabā 

 

Pretendenta 

nosaukums 

Pretendenta 

reģistrācijas 

numurs 

Objekta 

apsekošanas 

datums 

Pretendenta 

pārstāvja 

vārds, uzvārds 

Pretendenta 

pārstāvja 

paraksts 

     

 

 

Objekta apsekošanu dabā apliecinu: 

Pasūtītāja pārstāvis: 

Vārds, uzvārds ____________________________ 

Datums __________________ 

Paraksts ________________________ 
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11. pielikums nolikumam 
 

Piedāvājuma nodrošinājuma paraugs 

 

 

SIA “Smiltenes NKUP” 

Adrese: Pils ielā 3A, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 

 

Iepirkuma Nr. SNKUP/2021/4/ERAF 

 

Iepirkums: „ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU 

DZĪVOJAMĀ MĀJĀ DAKTERU IELĀ 24, SMILTENĒ, SMILTENES NOVADĀ” 

 

 

Ievērojot to, ka _______________________________________ (turpmāk – Pretendents) ir  
                                                                     pretendenta nosaukums un adrese 

iesniedzis savu piedāvājumu, kas datēts ar ____________________ (turpmāk saukts –  

                                                                              datums, darba nosaukums 

„Piedāvājums”), mēs ______________________________________ (turpmāk saukts –  
                                                                                            galvotāja nosaukums un adrese 

„Galvotājs”) izsniedzam šo garantiju/galvojumu SIA “Smiltenes NKUP” 

 (turpmāk saukts – „Pasūtītājs”). 

 

______________________________________ euro apmērā. 
                                      summa vārdiem un cipariem 

 

Galvotājs samaksā Pasūtītājam garantijas/galvojuma summu sekojošos gadījumos: 

1. ja Pretendents piedāvājuma spēkā esamības periodā atsauc vai padara savu piedāvājumu par 

spēkā neesošu; 

2. ja Pretendents piedāvājuma spēkā esamības periodā 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja 

nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu neparaksta vai atsakās parakstīt līgumu saskaņā 

ar konkursa nolikumu. 

 

Galvotājs apņemas samaksāt Pasūtītājam (Pasūtītājam pēc pirmā rakstiskā pieprasījuma, bez 

nepieciešamības pamatot savu prasību), jebkuru summu, kas nepārsniedz augstāk minēto summu, ar 

noteikumu, ka savā pieprasījumā Pasūtītājs norāda, ka viņa pieprasītā summa ir jānomaksā viena vai 

vairāku augstākminēto apstākļu dēļ.  

Šī garantija ir spēkā līdz (datums saskaņā ar konkursa nolikuma 3.2.13. punktu) un jebkurš 

pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāsniedz Galvotājam ne vēlāk kā līdz šim datumam (ieskaitot). 

 

Datums: 

 

Galvotāja vārdā: 

 

 

__________________________________________________ 
                                              (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 

 

 
 


