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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: VDzKU 2019/1.
1.2. Pasūtītājs:
Pasūtītāja nosaukums
Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA
Adrese
Rīgas iela 13, Varakļāni, LV-4838
Reģistrācijas Nr.
47103000676
Kontaktpersona
Vitālijs Stikāns, mob.t.29487102
Tel./faksa Nr.
64860840
Darba laiks
8:00 – 12:00 13:00 - 16:00,
E-pasta adrese
dzku@varaklani.lv
Bankas konts
A/S Swedbank
LV77HABA0001407041747
1.3.
Iepirkuma metode
1.3.1. Iepirkuma procedūras veids – iepirkums, kas tiks veikts saskaņā ar iepirkumu vadlīnijām
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.
1.3.2.Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
1.4 Iepirkuma priekšmets:
1.4.1. Iepirkuma priekšmets ir 0,5 MW šķeldas automātiskā apkures katla ar kustīgo skrēperu
sistēmas grīdu iegāde un uzstādīšana.
1.4.2. Apkures katlam izvirzītās prasības norādītas tehniskajā specifikācijā (7.pielikums).
1.4.2. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 44621220-7 un 45331110-0.
1.4.3. Tehnoloģiskajām iekārtām, piedāvātajai iekārtu tehnoloģijai funkcionāli un tehniski ir
jābūt piemērotai uzstādīšanai ēkā atbilstoši pievienotajam būvprojektam minimālā
sastāvā (skat.pielik. Nr.12).
1.5. Līguma izpildes vieta:
Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA katlu māja Skolas ielā 49, Varakļāni,
Varakļānu novads.
1.6 Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.6.1. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz līdz 2019. gada 26. martam - plkst. 14:00,
Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA – Rīgas ielā 13, Varakļānos, LV4838, iesniedzot personīgi, darba dienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz
16:00 vai nosūtot pa pastu. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē
līdz iepriekš minētajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.
1.6.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā Nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā,
lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas
brīdim, vai kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti
un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam. Ja pretendents piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu
personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz
piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz noteiktā termiņa beigām.
1.6.3.Pretendents var atsaukt iesniegto piedāvājumu vai labot to līdz piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām.
1.6.4.Saņemot piedāvājumu, Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uņēmums” SIA darbinieks
uz piedāvājuma ārējā iepakojuma veic atzīmi par saņemšanas datumu un laiku.
1.7 Piedāvājuma derīguma termiņš
Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu
pēdējās iesniegšanas dienas vai līdz līguma slēgšanas brīdim vai jebkuram piedāvājuma
derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents.
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1.8
1.9

Plānotais līguma izpildes termiņš
Līguma izpildes termiņš 5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
Piedāvājuma noformēšana
1.9.1.Piedāvājums jāiesniedz 2 eksemplāros - vienā oriģinālā un kopija ar Pretendenta
amatpersonas parakstu. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, Piedāvājumam
pievieno attiecīgās pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju, ko iekļauj (iešuj)
Pretendenta atlases dokumentos. Piedāvājums jāiesniedz cauršūtā veidā, lai dokumentus
nebūtu iespējams atdalīt, noformēts datorakstā;
1.9.2.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, iekļaujamiem dokumentiem jābūt skaidri
salasāmiem, bez labojumiem. Ja Piedāvājumā iekļaujama informācija ir svešvalodā,
Pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta MK
noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”;
1.9.3.Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendents visu iesniegto dokumentu atsavinājumu un
tulkojumu pareizību apliecina atbilstoši 2018. gada 4. septembra MK noteikumiem
Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”;
1.9.4.Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē (iepakojumā), uz
kuras jānorāda:
1.9.4.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
1.9.4.2. Pretendenta nosaukums un adrese;
1.9.4.3.Piedāvājums iepirkumam: „ Šķeldas apkures katla iegāde un uzstādīšana
Skolas ielas 49 katlu mājā Varakļānos” ar identifikācijas Nr.VDzKU 2019/1 „Neatvērt
līdz 2019. gada 26. marta plkst.14:00”;
1.9.4.4. Piedāvājuma sākumā aiz titullapas ir jābūt satura rādītājam, aiz kura seko
visi pārējie Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.
1.9.5.Piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti:
1.9.5.1. Pieteikums dalībai Iepirkumā un pretendenta atlases dokumenti;
1.9.5.2.Tehniskā specifikācija;
1.9.5.3. Finanšu piedāvājums.
1.9.6.Katrs pretendents par iepirkuma priekšmetu var iesniegt tikai vienu piedāvājuma
variantu;
1.9.7. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un viena kopija, piedāvājuma
oriģināls un kopija jāiesien atsevišķi. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei
“Oriģināls”, uz kopijas-“Kopija”, piedāvājuma oriģinālu un kopijas iesaiņo kopā.
1.9.8. Radušos pretrunu gadījumā par pamatu tiek ņemta rakstiskā informācija, kas
iekļauta piedāvājuma oriģinālā.
1.9.9. Iesniegtajiem dokumentiem jābūt parakstītiem, cauršūtiem, lapām numurētām.
1.9.10. Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas ir noformēti tā, lai
piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja
piedāvājums nav atbilstoši noformēts, pasūtītājs atdot piedāvājumu tā iesniedzējam un
pretendentu nereģistrē. Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ
pretendentam;
1.9.12. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem
Nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem.

1.10. Cita informācija
1.10.1.Ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kas ir nolikuma neatņemama
sastāvdaļa, un aktuālo informāciju var iepazīties Pasūtītāja mājas lapā www.varaklani.lv,
sadaļā Publiskie iepirkumi.
1.10.2. Jautājumus par iepirkuma dokumentāciju vai iepirkuma priekšmetu noformē
rakstveidā un adresē Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uņēmums” SIA Iepirkumu
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komisijai (turpmāk – Komisija), iesniegumu nosūtot e-pastā, izmantojot drošu
elektronisko parakstu, pa faksu vai pastu;
1.10.3. Mutiski uzdoti jautājumi un Komisijas sniegtās atbildes nav juridiski saistošas
nevienai no iepirkumā iesaistītajām pusēm;
1.10.4. Pieprasīto papildu informāciju Komisija sniedz iespējami īsākā laikā, nosūtot to
pretendentiem, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietojot sniegto atbildi Pasūtītāja
mājas lapā www.varaklani.lv (sadaļā „Publiskie iepirkumi”), norādot uzdoto jautājumu
un sniegto atbildi. Pēdējais informācijas sniegšanas termiņš - ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;
1.10.5. Iesniegtais pretendenta piedāvājums apliecina, ka pretendents ir iepazinies ar
Nolikuma saturu un pilnībā tam piekritis.
1.10.6. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds no ieinteresētajiem Pretendentiem nav
iepazinies ar informāciju par iepirkuma procedūru, kurai ir nodrošināta brīva un tieša
elektroniska pieeja.
1.11. Piedāvājumu atvēršana
1.11.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek rīkota 2019.gada 26. martā plkst.14.30
Rīgas ielā 13, Varakļānos 102. kabinetā. Piedāvājumus atver atklātā Iepirkumu komisijas
sēdē. Uzsākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, Iepirkuma komisija paziņo komisijas
sastāvu un Pretendentu sarakstu. Pēc Pretendentu paziņošanas, katrs Iepirkuma komisijas
loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir
ieinteresēts konkrētā Pretendenta izvēlē vai darbībā. Piedāvājumu atvēršanas sēdē var
piedalīties pretendentu pilnvarotās personas, iesniedzot pilnvaras oriģinālu.
1.11.2. Pasūtītājs sagatavo sanāksmes protokolu.
1.11.3. Komisijas priekšsēdētājs atvērs visus piedāvājumus, kā arī to izmaiņas un
papildinājumus, izņemot tos, kas atzīti par atsauktiem un nokavētiem, nolasīs Pretendenta
nosaukumu, piedāvājuma cenu un citu informāciju, kuru komisija uzskatīs par
nepieciešamu. Piedāvājumi, kuru atsaukums ir akceptēts, kā arī piedāvājumi ar atzīmi
„Nokavēts" neatvērtā veidā tiek nosūtīti pa pastu uz adresi, kas norādīta uz aploksnes.

2. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā
Pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to
kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai
juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība),
piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā, kā arī
katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju
apvienību iepirkumā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta iepirkuma
pieteikumu.
2.2
Pasūtītājs attiecībā uz visiem pretendentiem veic pārbaudi par Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā noteikto pretendentu izslēgšanas
gadījumu neesamību.
2.3
Ja, veicot pārbaudi, iepirkuma komisija konstatē Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā minētos apstākļus, tā rīkojas atbilstoši Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. un 49. pantam.
2.1

3. Pretendentu kvalifikācijas prasības
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3.1
Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts
komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs).
3.2
Pretendentam jābūt iekārtas ražotājam vai ražotāja oficiālam pārstāvim un
jāiesniedz attiecīga iekārtas ražotāja vai izplatītāja parakstīts dokumenta oriģināls vai
kopija (izziņa, apliecinājums, vēstule vai cits satura ziņā pielīdzināms dokuments), kas
apliecina, ka pretendentam ir tiesības pārdot un uzstādīt ražotāja produkciju un uzņemties
garantijas saistības.
3.3
Pretendenta pēdējo trīs gadu laikā (2016; 2017; 2018) kopējais finanšu
apgrozījums ir vismaz piedāvājuma apjomā.
3.4
Pretendents kā katlu piegādātājs un uzstādītājs vai tā apakšuzņēmēji pēdējo 3
(trīs) gadu laikā (skaitot no piedāvājuma atveršanas dienas) ir veicis vismaz 3 (trīs)
līdzvērtīga rakstura, 0.5 MW šķeldas katla, to tehnoloģisko iekārtu, automatizācijas un
vadības sistēmu piegādes un montāžas darbus (pilnībā pabeigts un ekspluatācijā nodots
objekts, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē). Pozitīvu pieredzi pretendents pierāda ar
pasūtītāja pozitīvu atsauksmi (uz kuru pieredzi pretendents balstās, kurā norādīts paveikto
darbu apjoms, laika periods, pasūtītājs un pasūtītāja iestādes/uzņēmuma vadītājs, kurš ir
pilnvarots apstiprināt atsauksmē ietverto informāciju).
3.5
Pretendents līguma izpildei nodrošina sertificētus speciālistus, kuriem ir tiesības
veikt iepirkumā paredzētos darbus, t.i., siltumapgādes sistēmu projektētāju,
siltumapgādes sistēmu būvdarbu vadītājs, darba aizsardzības un sertificēti metināšanas
darbu speciālisti.

4. Iesniedzamie dokumenti
4.1. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti:
4.1.1. Pieteikums dalībai konkursā (pielikums Nr.1). Pieteikumam dalībai konkursā
pievieno dokumentu, kas apliecina pieteikumu parakstījušās, kā arī kopijas un
tulkojumus apliecinošās amatpersonas tiesības pārstāvēt pretendentu.
4.1.2. Pretendenta apliecinājums par to, ka nepastāv šādi apstākļi: kandidāts, pretendents
vai persona, kura ir kandidāta vai pretendenta valdes vai padomes loceklis,
pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt
kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora
priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams
un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas
līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā
ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas
organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos,
b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā,
neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla
uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar
ietekmi,
c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai
personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai,
e) cilvēku tirdzniecība,
f) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas.
4.1.3. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs
izdotas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija vai sniedz norādi uz interneta vietni, kur
informācija ir pārbaudāma.
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4.1.4. Pretendenta apliecināta izziņa par pēdējo 3 (trīs) noslēgto saimnieciskās darbības
gadu kopējo finanšu apgrozījumu.
4.1.5. Pretendenta apstiprināts 3 (trīs) iepriekšējos gados veikto darbu saraksts, kas
apliecina Nolikuma 3.4. punkta prasību izpildi.
4.1.6. Pretendenta galveno speciālistu saraksts, pievienojot dokumentus, kas apliecina šo
speciālistu profesionālās spējas. Saraksts jānoformē atbilstoši Nolikuma Pielikumā Nr. 3
pievienotajai veidnei, obligāti jānorāda veidnē prasītie speciālisti.
4.1.7. Pretendenta norādītā siltumapgādes sistēmu projektētāja un siltumapgādes sistēmas
būvdarbu vadītāja CV un parakstītu apliecinājumu par darbu vadīšanu Iepirkumā paredzēto
iekārtu uzstādīšanā, ja pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu
(atbilstoši pielikumam nr. 4).
4.1.8. Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts, kas sagatavots atbilstoši nolikuma
pielikumā Nr.5 pievienotajai formai , norādot visus apakšuzņēmējus , kuru veicamo darbu
vai sniedzamo pakalpojumu vē rtība ir vismaz 10 % no kopē jās iepirkuma līguma vē rtības.
4.1.9. Rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību piedalīties Iepirkuma
procedūrā un, gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar attiecīgo
pretendentu, izpildīt darbu daļu, ko tam, atbilstoši pretendenta piedāvājumam, paredzēts
nodot. Apakšuzņēmējam jāiesniedz arī šī nolikuma punktos 4.1.3., 4.1.4., 4.1.10. minēto
dokumentu attiecībā uz apakšuzņēmēju, uz kura spējām balstās pretendents, kā arī tos
dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja tehniskās vai finanšu spējas, uz kurām savā
piedāvājumā balstās pretendents.
4.2. Tehniskais piedāvājums:
4.2.1. Detalizēts paredzamo darbu izpildes grafiks.
4.2.2.Paredzamo iekārtu shematisks izvietojuma plāns ar norādītajiem gabarītizmēriem.
4.2.3. Piedāvāto iekārtu un materiālu apraksts, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma
Pielikumā Nr.7 pievienotajai formai. Papildus pievieno detalizētu katlu aprakstu, ietverot
darbības principus, piedāvātās automātikas risinājumu aprakstu un vadības shēmas, vizuālo
materiālu.
4.2.4. Piedāvāto katlu siltumefektivitātes lietderības koeficients nedrīkst būt mazāks par
85%, defektu novēršanas laiks (dīkstāve) ilgāks par trīs diennaktīm un garantijas laiks visām
uzstādītajām pamatiekārtām īsāks par 2 gadiem.
4.2.5. Pretendents iesniedz defektu novēršanas laika apliecinājumu.
4.2.6. Piedāvājumi, kas neatbildīs tehniskās specifikācijas prasībām, tiks izslēgti no
tālākas vērtēšanas.
4.3. Finanšu piedāvājums:
4.3.1
Pretendents iesniedz izmaksu tāmi saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā
izsniegtajiem darbu apjomiem, tāmes izmaksu pozīcijās jāiekļauj visas izmaksas, kas
saistītas ar darbu veikšanu un objekta nodošanu ekspluatācijā. Savā piedāvājumā
Pretendentam ir jāizvērtē visas iespējamās papildus izmaksas, kas var rasties projekta
īstenošanas laikā un jāietver tās savā piedāvājumā. Pretendenta piedāvātajām cenām jābūt
nemainīgām visā līguma izpildes laikā. Iepirkuma procedūras komisijai ir tiesības
Pretendentam pieprasīt iesniegt izmaksu kalkulāciju pasūtītāja noteiktām darbu apjomu
saraksta pozīcijām.
4.3.2
Piedāvājuma derīguma termiņš drīkst būt ne mazāks kā 60 (sešdesmit) dienas no
piedāvājumu iesniegšanas pēdējās dienas. Izņēmuma gadījumā, Pasūtītājs var prasīt
Pretendentiem pagarināt piedāvājuma derīguma periodu uz noteiktu laiku. Piedāvājot
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termiņa pagarinājumu, Pretendentam netiks atļauts labot savu piedāvājumu, piedāvājuma
cenas vai saturu. Pretendents var atteikt termiņa pagarinājuma pieprasījumam.
4.3.3
Iepirkuma komisijai, kas izveidota un darbojas saskaņā ar Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, lai pildītu šajā iepirkuma procedūras nolikumā
noteiktos pienākumus, ir tiesības jebkurā laikā pirms līguma noslēgšanas pārbaudīt
Pretendenta iesniegtās dokumentācijas patiesumu attiecīgajās institūcijās, bankās un pie
Pretendenta klientiem.

5. Piedāvājuma nodrošinājums
5.1.

5.2.

Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 1000 (viens
tūkstotis euro) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājuma summu var iemaksāt Pasūtītāja
bankas kontā LV77HABA0001407041747. Nodrošinājuma summai jābūt ieskaitītai līdz
piedāvājuma atvēršanas brīdim. Piedāvājuma nodrošinājumu var iesniegt arī bankas
garantijas vai apdrošināšanas polises veidā (oriģinālu). Piedāvājuma nodrošinājums ir
spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
5.1.1. konkursa Nolikumā minētajam piedāvājuma derīguma termiņam, vai jebkurā
piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumā, kuru Pasūtītājam rakstveidā
paziņojis pretendents un galvotājs;
5.1.2. konkursā neuzvarējušo pretendentu piedāvājuma nodrošinājums tiks
atbrīvots un izsniegts pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc konkursa
noslēguma (iepirkuma līguma parakstīšanas), bet ne vēlāk, kā līdz konkursa
Nolikumā minētā piedāvājuma derīguma termiņa beigām. Izraudzītā pretendenta
piedāvājuma nodrošinājums tiks atbrīvots un izsniegts tad, kad pretendents būs
parakstījis Līgumu un iesniedzis Līguma izpildes galvojumu.
Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto
piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
5.2.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma
nodrošinājums;
5.2.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles
kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Līguma izpildes galvojumu;
5.2.3. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles
kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

6. Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaude
Piedāvājumu izvērtēšanā drīkst piedalīties tikai Iepirkuma procedūras komisija un
tās pieaicinātie eksperti. Eksperti vērtēšanā un lēmumu pieņemšanā nepiedalās. Laikā no
piedāvājumu atvēršanas līdz iepirkuma procedūras rezultātu paziņošanai pretendentiem ir
aizliegta jebkāda kontaktēšanās ar Pasūtītāju saistībā ar šo iepirkuma procedūru. Jebkurš
pretendenta mēģinājums ietekmēt piedāvājumu vērtēšanas gaitu var izraisīt viņa
piedāvājuma noraidīšanu.
6.2
Komisija veic Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā
noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu neesamības pārbaudi, kas attiecināmi uz Valsts
ieņēmuma dienesta administrējamo nodokļu parādu pārbaudi, kā arī pretendenta
maksātnespējas procesu, saimnieciskās darbības apturēšanu vai likvidēšanu
6.3
Komisija ir tiesīga pieprasīt no Pretendentiem paskaidrojumus par viņu
iesniegtajiem piedāvājumiem, ja tas nepieciešams piedāvājumu izvērtēšanai. Skaidrojumu
pieprasījumi un atbildes var tikt sniegtas rakstiski vai arī organizējot sanāksmi. Atbildes
jāiesniedz līdz tā termiņa beigām, kas norādīts skaidrojuma pieprasījumā.
6.1
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Izvērtēšanas ietvaros komisija veiks Pretendentu pārbaudi saskaņā ar izvirzītajām
prasībām. Iepirkuma komisija bez tālākas izskatīšanas noraida to Pretendentu
piedāvājumus, kuri nav iesnieguši būtiskus dokumentus saskaņā ar izvirzītajām prasībām
un kurus tā būs atzinusi par neatbilstošiem kvalifikācijas kritērijiem.
6.5
Iepirkuma komisija veiks atbilstošo Piedāvājumu turpmāku detalizētu izvērtēšanu.
6.6
Iepirkuma komisija pārbaudīs aritmētiskās kļūdas piedāvājumā un izlabos tās
sekojoši:
6.6.1 vietās, kur nesakrīt summas vārdos un skaitļos, par galveno tiks uzskatīta summa
vārdos;
6.6.2 vietās, kur ir neatbilstība starp vienību cenu un kopējo cenu, kas iegūta summējot
vienību cenas, par galvenajām tiks uzskatītas cenas par vienību un kopējā cena tiks
labota.
6.7
Pretendentam ir rakstiski jāapstiprina aritmētisko kļūdu labojumi un labotās cenas
tiks uzskatītas par saistošām. Ja Pretendents atsakās piekrist aritmētiskas kļūdas
labojumam, no pretendenta tiek pieprasīts paskaidrojums un Iepirkuma komisija izvērtē
paskaidrojuma pamatotību. Ja Pretendents noteiktajā termiņā nesniedz paskaidrojumus vai
arī nepiekrīt aritmētiskās kļūdas labojumam, konkursa komisija vienpersoniski pieņem
lēmumu labot aritmētisko kļūdu.
6.4

7. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle.
7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6
7.7

7.8

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiks noteikts, pamatojoties uz piedāvājuma
vērtēšanas kritērijiem (pielikums nr.10).
Iepirkuma komisija par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzīs pretendentu, kura
piedāvājums būs saimnieciski visizdevīgākais, t.i. ieguvis visvairāk punktus
kopvērtējumā.
Iepirkuma komisijai ir tiesības izbeigt iepirkuma procedūru objektīvu iemeslu dēļ
jebkurā laikā, pirms noslēgts Līgums ar iepirkuma procedūras uzvarētāju,
neuzņemoties nekādas saistības pret Pretendentiem. Iepirkuma procedūras komisijai
nav pienākums informēt Pretendentus par šādas rīcības iemesliem, izņemot gadījumus,
kad Pretendents to pieprasa.
Ja neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem neatbildīs iepirkuma procedūras
noteikumiem, Iepirkuma komisijai ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai atcelt
procedūru, ja nepieciešams, izsludināt atkārtotu procedūru vai pretendentu izvēlei
pielietot sarunu procedūru.
Lēmumu par līguma slēgšanu vai iepirkuma procedūras pabeigšanu neizvēloties
nevienu piedāvājumu Pasūtītājs pieņem divu mēnešu laikā no piedāvājumu
iesniegšanas pēdējās dienas. Ja nepieciešams Pasūtītājs var pagarināt šo termiņu līdz
trīs mēnešiem no piedāvājumu iesniegšanas pēdējās dienas.
Pasūtītājam nav pienākums pieņemt piedāvājumu ar zemāko cenu.
Pasūtītājam ir tiesības noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu. Pirms noraidīšanas
Pasūtītājs rakstiski pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma
elementiem.
Jautājumus, kas nav atrunāti nolikumā, komisija risina, pieņemot lēmumu ar
vienkāršu balsu vairākumu.

8. Rezultātu paziņošana
8.1. Visi pretendenti vienlaikus tiks informēti rakstiski par iepirkuma procedūras rezultātiem 5
(piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Paziņojums par pieņemto lēmumu
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tiek publicēts Varakļānu novada pašvaldības mājaslapā internētā www.varaklani.lv, kur
publicēts paziņojums par Iepirkuma procedūru.
8.2. Paziņojumā Pretendentiem, kuru piedāvājums tika noraidīts, tiek norādīts piedāvājuma
noraidīšanas iemesls.

9. Līguma slēgšana ar iepirkuma procedūras uzvarētāju
9.1. Pasūtītājs Pretendentu, kurš ir ieguvis visvairāk punktu atklātās procedūras rezultātā,
uzaicinās noslēgt līgumu.
9.2. Par līguma pamatu tiks izmantots iepirkuma procedūras nolikumā iekļautais
līgumprojekts.
9.3. Izvēlētajam Pretendentam 30 (trīsdesmit) dienu laikā jāparaksta līgums ar Pasūtītāju. Ja
iepirkuma procedūras uzvarētājs minētajā laikā neparakstīs līgumu, Iepirkuma komisija
ir tiesīga atcelt savu lēmumu, uzskatot, ka iepirkuma uzvarētājs atteicies no pasūtījuma
izpildes. Šajā gadījumā Iepirkuma komisija ir tiesīga slēgt iepirkuma līgumu ar
Pretendentu, kurš saņēmis nākošo augstāko novērtējumu, vai pabeigt procedūru,
neizvēloties nevienu no Pretendentiem.
Pielikumi:
Nr.1 – Pieteikuma vēstule;
Nr.2 – Līguma izpildes garantijas forma;
Nr.3 – Galveno speciālistu saraksta forma;
Nr.4 – Galveno speciālistu CV forma;
Nr.5 – Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksta forma.
Nr.6 - Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas;
Nr.7 – Tehniskā specifikācija – noteikumi;
Nr.8 - Tehniskais piedāvājums;
Nr.9 - Finanšu piedāvājums;
Nr.10 - Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji;
Nr.11 – Līguma projekts;
Nr.12 – Būvprojekts minimālā sastāvā.
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Pielikums Nr.1
Iepirkuma „ Šķeldas apkures katla iegāde un uzstādīšana
Skolas ielas 49 katlu mājā Varakļānos”vajadzībām
ID Nr.VDzKU 2019/1,
Nolikumam

Pieteikuma vēstule
Atklāta konkursa „Šķeldas apkures katla iegāde un uzstādīšana Skolas ielas 49 katlu mājā
Varakļānos”
ID Nr. VDzKU 2019/1

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, Piedāvājumā sniegto
ziņu patiesumu, kā arī to, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu kāds ir noteikts
nolikumā. Mēs piekrītam konkursa noteikumiem, tajā skaitā Jūsu izstrādātā līguma projekta
noteikumiem un apliecinām, ka neesam pasludināti par maksātnespējīgiem, neatrodamies
likvidācijas stadijā, mūsu saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, likumā noteiktā
kārtībā nav konstatēti uzņēmējdarbības pārkāpumi un piedāvājam veikt būvdarbus objektā
saskaņā ar nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem, par kopējo summu:
Piedāvājuma cena
EUR (bez PVN 21%)
PVN 21%
EUR (ar PVN 21%)

Piedāvājuma cena vārdos (bez PVN 21%):
Piedāvājuma cena vārdos (ar PVN 21%):
Būvdarbu un iekārtu garantijas laiks: …….....gadi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā (ne
mazāk kā 2 gadi).
1.Mēs apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.
2.Mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu
atvēršanas dienas;
3.Mēs apliecinām, ka ar tiesas spriedumu neesam atzīti par vainīgiem līdzdalībā noziedzīgā
organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijā;
4.Mēs apliecinām, ka nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts
iepirkuma procedūrā.
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Pretendenta nosaukums:
Reģistrēts ar Nr.:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Kontaktpersona:
(Vārds, Uzvārds, amats)
Telefons:
Fakss:
PVN maksātāja kods:
Banka:
Kods:
Konts:
Apliecinām, ka visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija ir
pilnīga un patiesa.
Paraksts:
Vārds, Uzvārds:
Amats:
Pieteikums sastādīts un parakstīts 201_.gada ……….
Z.V.
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Pielikums Nr.2
Iepirkuma „ Šķeldas apkures katla iegāde un uzstādīšana
Skolas ielas 49 katlu mājā Varakļānos”vajadzībām
ID Nr.VDzKU 2019/1,
Nolikumam

Līguma izpildes garantija Nr.____
Līguma „ Šķeldas apkures katla iegāde un uzstādīšana Skolas ielas 49 katlu mājā Varakļānos”
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Mēs, <bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums>, vienotais reģistrācijas
Nr.<reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese: <juridiskā adrese>, neatsaucami apņemamies 15
(piecpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja rakstiskā pieprasījuma, kurā minēts, ka
<Uzņēmuma nosaukums>
Vienotais reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>
Adrese: <juridiskā adrese>
(turpmāk - Uzņēmējs)
nav izpildījis no Līguma izrietošās saistības vai nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk –
Garantija), pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma noteikumiem,
neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto
summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem>
euro) [10% no līguma summas bez PVN], maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu
kontu.
Pasūtītāja pieprasījumam jābūt nosūtītam mums ne vēlāk kā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
(kas ir Garantijas beigu datums), adresējot to <bankas nosaukums>, <pasta adrese>.
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī
pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā
pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.
Garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie
noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.458, kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību
akti. Jebkādi strīdi, kas radušies saistībā ar garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā Latvijas
Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
Pasūtītājam iesniedzams garantijas oriģināls.
<Pilnvarotās personas amats, paraksts un paraksta atšifrējums>
<Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>
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Pielikums Nr.3
Iepirkuma „ Šķeldas apkures katla iegāde un uzstādīšana
Skolas ielas 49 katlu mājā Varakļānos”vajadzībām
ID Nr.VDzKU 2019/1,
Nolikumam

GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS
Atklāta konkursa „Šķeldas apkures katla iegāde un uzstādīšana Skolas ielas 49 katlu mājā
Varakļānos”
ID Nr. VDzKU 2019/1

Galvenais
speciālists

Vārds un
uzvārds

Sertifikāta
numurs

Profesionālā pieredze atbilstoši
Nolikumā noteiktajām prasībām

Statuss (Pretendents,
personālsabiedrības biedrs,
personu apvienības dalībnieks
vai apakšuzņēmējs (Norādīt
statusu) vai šo personu
darbinieks vai darba ņēmējs
(Norādīt personas statusu,
nosaukumu un speciālista statusu)

Siltumapgādes
sistēmu
projektētājs

Siltumapgādes
sistēmu
būvdarbu
vadītājs

Darba drošības
un
aizsardzības
speciālists

Metināšanas
speciālists

Tabulu var papildināt ar citiem Pretendenta izvēlētiem speciālistiem

<Pilnvarotās personas amats, paraksts un paraksta atšifrējums>
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Pielikums Nr.4
Iepirkuma „ Šķeldas apkures katla iegāde un uzstādīšana
Skolas ielas 49 katlu mājā Varakļānos”vajadzībām
ID Nr.VDzKU 2019/1,
Nolikumam

CV VEIDNE
Atklāta konkursa „Šķeldas apkures katla iegāde un uzstādīšana Skolas ielas 49 katlu mājā
Varakļānos”
ID Nr. VDzKU 2019/1

1. Uzvārds:
2. Vārds:
3. Izglītība:

Izglītības iestāde

Mācību laiks
(no/līdz)

Iegūtais grāds vai kvalifikācija

4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5
- pamatzināšanas)

Valoda

5.
6.
7.
8.

Lasot

Runājot

Rakstot

Dalība profesionālās organizācijās:
Citas prasmes:
Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:
Profesionālā pieredze:

Laiks
(no/īdz)

Darba devējs vai
Pasūtītājs (uzņēmuma
līguma gadījumā)

Valsts

Amats un galveno darba pienākumu apraksts
vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma
līguma gadījumā)

9. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:
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Projekta izpildes
uzsākšanas un
pabeigšanas gads
un mēnesis

Projekta
izpildes
vieta
(valsts)

Darba devējs vai
Pasūtītājs
(uzņēmuma
līguma
gadījumā)

Pasūtītāja (klienta)
nosaukums,
reģistrācijas numurs,
adrese un
kontaktpersona

Īss veikto darbu
apraksts

Ar šo es apņemos
No

Līdz

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents)
piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotās iepirkuma
procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” kā <Speciālista specialitāte vai darbības
joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja
Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.
<Vārds, uzvārds>
<Paraksts>
<Datums>
Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties
<iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam
tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.
<Darba devēja nosaukums>
<Reģistrācijas numurs>
<Adrese>
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un
uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
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Pielikums Nr.5
Iepirkuma „ Šķeldas apkures katla iegāde un uzstādīšana
Skolas ielas 49 katlu mājā Varakļānos”vajadzībām
ID Nr.VDzKU 2019/1,
Nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS
Atklāta konkursa „Šķeldas apkures katla iegāde un uzstādīšana Skolas ielas 49 katlu mājā
Varakļānos”
ID Nr. VDzKU 2019/1
Apakšuzņēmēja nosaukums,
reģistrācijas
numurs, adrese
un
kontaktpersona

Nododamo
darbu apjoms
(% no kopējās
cenas)

Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts

<Pilnvarotās personas amats, paraksts un paraksta atšifrējums>
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Pielikums Nr.6
Iepirkuma „ Šķeldas apkures katla iegāde un uzstādīšana
Skolas ielas 49 katlu mājā Varakļānos”vajadzībām
ID Nr.VDzKU 2019/1,
Nolikumam

Tehnsikā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas
Atklāta konkursa „Šķeldas apkures katla iegāde un uzstādīšana Skolas ielas 49 katlu mājā
Varakļānos”
ID Nr. VDzKU 2019/1

1. Pakalpojuma uzdevums:
1.1 Pretendents Dokumentācijas izstrādi un iekārtu piegādi un uzstādīšanu (turpmāk-Darbi)
veic pamatojoties uz Tehnisko specifikāciju – noteikumiem (7. Pielikums).
2. Pakalpojuma apraksts:
2.1 Darbu interpretācija, raksturojot Pakalpojuma sniegšanas mērķus un sasniedzamos
rezultātus,
2.2 Piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu apraksts, raksturojot to mijiedarbību
2.3 Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda darbu izpildes termiņi pa
etapiem, atbilstoši nolikuma prasībām, līguma projekta un Specifikācijās norādītājām
prasībām. Laika grafikā iekļauj termiņu – darbu pieņemšana-nodošana.
2.4 Darbu sniegšanai nepieciešamās informācijas apraksts.
2.5 Garantijas laika nodrošinājums – Tehniskajā piedāvājumā iekļauj apliecinājumu par
piedāvāto darbu garantijas termiņu (gados) no pieņemšanas – nodošanas akta
parakstīšanas brīža.

17

Pielikums Nr.7
Iepirkuma „ Šķeldas apkures katla iegāde un uzstādīšana
Skolas ielas 49 katlu mājā Varakļānos”vajadzībām
ID Nr.VDzKU 2019/1,
Nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – NOTEIKUMI
Atklāta konkursa „Šķeldas apkures katla iegāde un uzstādīšana Skolas ielas 49 katlu mājā
Varakļānos”
ID Nr. VDzKU 2019/1

Tehniskās prasības:
Nr.p.k. Nosaukums

Mērvien.

Daudzums

kompol

1

gab

1

I

Šķeldas apkures katls un to tehnoloģiskās
iekārtas

1.1.

Šķeldas apkures katls ar jaudu 0.5 MW ar kurtuvi un
aprīkojumu

1.2.

Kurināmā padeves sistēma

1.3.

Kustīgās grīdas sistēma

kompl

1

1.4.

Dūmgāzu novadīšanas un attīrīšanas sistēma

kompl

1

1.5.

Dūmenis ar dūmejām un to montāža

kompl

1

1.6.

Pelnu savākšanas
konteineru

ar

kompl

1

1.7.

Pieslēgums
siltumtrasei
ar
sajaucējvārstu,
cirkulācijas sūkņiem, ūdens sagatavošanas un
piebarošanas sistēmu, siltummaini.

kompl

1

1.8.

Katla un tehnoloģisko iekārtu automātiskās vadības
sistēma ar attālinātās vadības, kontroles un
vizualizācijas sistēmu (SCADA)

kompl

1

1.9.

Rezerves elektroapgādes sistēma, katla drošas
darbības apturēšanai

kompl

1

1.10

Būvprojekta un izpilddokumentācijas sagatavošana

kompl

1

un

izvadīšanas

sistēma

Tehnoloģiskajām iekārtām, piedāvātajai iekārtu tehnoloģijai funkcionāli un tehniski ir jābūt
pilnvērtīgai (bez vēlākiem papildinājumiem), piemērotai uzstādīšanai ēkā atbilstoši
pievienotajam būvprojektam minimālā sastāvā (skat.pielik.Nr.12). Iesniedzot piedāvājumu,
precīzi norādīt iekārtu izvietojumu, slodzes uz grīdām un konfigurāciju. Būvprojektā
minimālā sastāvā iekārtas ir norādītas indikatīvi! Pretendentam piedāvājumā jāietver visu
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nepieciešamo apsaisti katla vienmērīgai un efektīvai darbībai. Piedāvātajai sistēmai jādarbojas
nevainojami paredzētās jaudas un darbības sasniegšanai bez papildus izmaksām aprīkojumam,
kontrolei, u.c.
Katlumājas siltumavota nodrošinājumam piedāvājumā jāsastāv no iekārtu komplekta, kura
nominālā jauda 0.5 MW. Piedāvātās apkures sistēmas un iekārtu darbības lietderības koeficients
ne mazāks kā 85%. Piedāvātajām iekārtām un apkures sistēmai jānodrošina atbilstība šajā
dokumentā un konkursa nolikumam pievienotajos dokumentos norādītajām prasībām kurināšanai
izmantojot mizas, skaidas, šķeldu, u.c. biomasu ar kurināmā mitrumu līdz 50%.
Automātika – vadība, kontroles sistēma.
Katlu mājas siltumapgādes sistēmas automatizācijas līmenim jābūt pietiekošam, ietverot
SCADA sistēmu (pārraudzības vadība un datu saglabāšana), lai katlumāju vadītu attālināti. Katlu
darbības procesiem jābūt pilnībā automatizētiem un tiem jābūt kontrolētiem un vadītiem
(piemēram, palaišana, normāla darbība, izslēgšana) no skārienjūtīga ekrāna, kurš iebūvēts katla
vadības sadales skapī. Apkures sistēmas un ūdens daļas vadības un kontroles sistēmai
jānodrošina pilna visu iekārtu, mehānismu un sistēmas automātiska darbība pilnā apjomā, kā arī
kustīgo detaļu un mezglu pilnu kontroli, lai izslēgtu iekārtu un mehānismu pārslodzi un
nepieļautu to iespējamu bojāšanu. Apkures sistēmai ir jāspēj avārijas gadījumā darboties normāli
(autonomi). Vadības un kontroles sistēmai ir jāspēj ieslēgties un autonomi uzturēt iekārtas
pilnīga strāvas zuduma gadījumā, izslēdzot katlu pārkaršanas iespējas, nodrošinot ūdens
cirkulāciju (arī trasēs). Pilnīga elektrības zuduma gadījumā jānodrošina katlu mājas
siltumapgādes sistēmas funkcionēšana ar dīzeļģeneratoru. Katlumājas vadības sistēmas skapim
jābūt nodrošinātam pret apkārtējās vides ietekmējošajiem faktoriem. Katlu mājā paredzēt savu
monitoru ar vizualizācijas attēlojumu par katlu mājas darbības procesiem. Monitoru pieslēgšanu
paredzēt no vienotas datorsistēmas iekārtas, kurā uzinstalētas attiecīgas SCADA sistēmas
lietotājprogrammas, kuras spēj nodrošināt automatizētas katlu mājas darbības bez operātora
iejaukšanās. PLC un SCADA sistēmas programmas un paroles jānodod pasūtītājam („atvērtā”
koda princips).
Automatizēta katlu mājai jānodrošina sekojošas pamata funkcijas:
- Attālināta katla jaudas, temperatūras regulēšana.
- Katlu un siltumtrases temperatūras no ārgaisa Tº grafika regulēšana.
- Trases sūkņu darbība pēc spiediena devējiem, uzturot konstantu spiedienu.
- Siltumskaitītāju aktuālie rādījumi.
- Tehnisko parametru datu arhivēšana vismaz 5 gadu laika posmā (siltumtrases
turpgaitas un atgaitas temperatūras, siltumtrase turpgaitas un atgaitas spiedienu,
katlu turpgaitas un atgaitas temperatūras, saražotās siltumenerģijas uzskaites,
ūdensskaitītāja rādījumus, katlu jaudu, cirkulācijas sūkņu apgriezienus, jaudu,
strāvu, izlietoto elektroenerģiju utt.).
- Avārijas notikumu saraksts.
- Siltumapgādes sistēmas izplešanās un saraušanās automātiska regulēšana.
- Katlu un to aprīkojuma, siltumapgādes sistēmas tehnoloģisko iekārtu
vizualizācija.
- Attālināta vadība – automātiskā un rokas režīmā.
Avārijas ziņojumu izsūtīšana uz epastu un sms formā.
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Kurināma krātuve, padeve
Kurināmā padeves sistēmu veido kustīgās grīdas sistēma. Kurināmā padevei ir jābūt
spējīgai automātiski nodrošināt nepārtrauktu kurināmā padevi apkures sistēmai jaudas
sasniegšanai nepieciešamajā daudzumā saskaņā ar kurināmā raksturlielumiem un laika
apstākļiem. Padeves sistēmai jāspēj automātiski padot kurināmo. Jānodrošina mehāniska
kurināmā starpbunkura noslēgšana no kurtuves puses, kā arī automātiskā ugunsdrošības sistēma,
lai nepieļautu kurināmā aizdegšanos no kurtuves puses.
Skrēperiem ir jābūt pretspiediena kontrolei, kas nodrošinās sistēmas, mezglu un detaļu
aizsardzību gadījumos, kad piesalšanas vai citu iemeslu dēļ skrēperis nevar kustēties. Krātuvē
uzstādītajam irdinātājam jābūt spējīgam nodrošināt vienmērīgu padeves līmeni, kā arī irdināt
sasalušu kurināmo. Ja tiek bojāts viens no kustīgās grīdas stieņiem vai hidrauliskais cilindrs,
atlikušajiem stieņiem ir jānodrošina normāla kurināmā padeve no noliktavas uz transportieri.
Piedāvājumā paredzēt kurināmā krātuves atbalsta sienas vismaz 3 m augstumā, grīdas laukumu –
24 m2.
Apkures katls, kurtuve, siltumapgādes sistēma.
Apkures katla siltumnesēja darba temperatūra no 700 -1100C (vēlams līdz 950). Kurtuves
ārdiem jābūt izgatavotiem no čuguna ar minimums 26% hroma, ar ražotāja kvalitātes
apliecinājumu un minimāli jāiztur 1500°C temperatūra uz to virsmas. Ārdu laukumam jābūt
pietiekamam, lai nodrošinātu katla jaudu 0,5 MW, kurinot šķeldu ar mitrumu līdz 50%. Kurtuves
lejas daļā tehnoloģiski ir jābūt nodrošinātai iespējai izvākt pelnus manuāli.
Siltums uz trasi tiek nodots caur siltummaini. Sistēmai jābūt piemērotai darboties jaudu
diapazonā no 0,1MW līdz 0,5MW. Pretendentam jāuzstāda jauni elektroniskie siltumtīklu
cirkulācijas sūkņi, kas nodrošina visa siltuma avota un siltumtīklu darbību, jāparedz 2 sūkņi,
katram jāspēj nodrošināt 100% no nominālās caurplūdes, katru cirkulācijas sūkni aprīkot ar
frekvenču pārveidotāju. Paredzēt uzstādīt atdalošo izjaucamu plākšņu siltummaini (Q=0,7MW)
starp siltumtīklu kontūru un katlu kontūru. Siltummainim jābūt aprīkotam ar apvadlīnijām un
slēgvārstiem turpgaitā un atpakaļgaitas cauruļvados. Nodrošināt automātisku katlu un siltumtīklu
temperatūras kontroles procesu atkarībā no ārgaisa temperatūras grafika, izmantojot trīsgaitu
vārstu, kurš uzstādīts siltumtrases kontūrā. Trases turpgaitas temperatūru vismaz robežās no 600
līdz 800C. Uzstādītajiem sūkņiem, vārstiem, mērierīcēm paredzēt aizbīdņus, lai nodrošinātu to
noslēgšanu remonta vai maiņas gadījumā. Katlam jābūt aprīkotam ar automātisko svelmcauruļu
tīrīšanas sistēmu un tās darbības nodrošināšanai nepieciešamo aprīkojumu, kā arī jāparedz veikt
manuālu tīrīšanu. Katliem jābūt aprīkotiem ar analizatoriem, kas nepieciešami automātiskai
jaudas regulēšanai un ekonomiskai darbībai, kā arī ar pilnu drošības aprīkojumu – drošības
vārstiem, sensoriem, spiediena devējiem, temperatūras devējiem. Pretendentam jāparedz
siltumenerģijas skaitītājs uz siltumtrases izvada.
Jāparedz katlu kontūru un siltumtīklu kontūra piebarošanas sistēma. Ūdens sagatavošanas
sistēmas ražība jāparedz 1,5m3/h, tai jāsastāv no ūdens mehāniskā filtra, ūdens mīkstināšanas un
sagatavošanas iekārtu, piebarošanas tvertne (1,5m3). Jānodrošina katlu kontūra un siltumtīklu
kontūra izplešanās ūdens kompensāciju un uzglabāšanu un atkārtotu tā izmantošanu
piebarošanas veikšanai.
Pelnu daļa
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Apkures sistēmai ir jābūt nodrošinātai ar automātisku pelnu savākšanas sistēmu no kurtuves
ārdu daļas. Apkures katlam ir jābūt nodrošinātam ar pneimo komplektu (sprauslas, cilindri,
kompresors, automātika, u.tml.) katla konvektīvās daļas attīrīšanai no pelniem automātiskā
režīmā. Apkures sistēmai kopumā jānodrošina visas pelnu sistēmas darbība automātiskā režīmā.
Iekārtām jānodrošina dūmgāzu attīrīšana atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām,
jābūt marķētam ar CE marķējumu (ja attiecināms). Visam pelnu izvadīšanas un glabāšanas
procesam jābūt pilnībā slēgtam, ugunsdrošam. Pelnu konteineram (-riem) jānodrošina pelnu
uzkrāšanas iespēja vismaz 7 dienas, tam jābūt izgatavotam tā, lai to bez papildus mehānismu
izmantošanas varētu pacelt frontālais iekrāvējs (līdz 1,5t).
Dūmgāzu apstrādes iekārta un dūmenis
Dūmgāzu apstrādes iekārtai jāsastāv no multiciklona, dūmgāzu ventilatora, izolētām
dūmejām un dūmeņa. Jābūt ierīkotām lūkām multiciklona un dūmeju pārbaudēm un inspekcijām.
Dūmgāzu novadīšanai paredzēt izolētas tērauda dūmejas, kā arī jāpielieto pretkorozijas līdzekļi,
lai aizsargātu dūmgāzu novadīšanas sistēmu. Dūmenim jābūt ar siltumizolāciju, tā iekšējai čaulai
jābūt no nerūsējoša tērauda.
Pretendentam jāparedz iekārtu atbilstība LR normatīvajiem aktiem un Valsts Vides
dienesta noteiktajām prasībām. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie aprēķini, kas saistīti ar
kvalitatīvu darbu izpildi atbilstoši projektēšanas normām un garantijas termiņiem.
Inženierkomunikācijas
Jāizmanto esošās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, vajadzības gadījumā pielāgojot
tās jauno katlumājas iekārtu vajadzībam. Izbūvēt visu inženirkomunikāciju apsaisti līdz ēkas
robežai. Attiecīgi veicami divi siltumtrases pieslēgumi Ø 100. Pieslēgums kanalizācijas tīklam
jānodrošina ar caurulēm, kuru diametrs ir 160 mm, ūdensvadam – 110 mm.
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Pielikums Nr.8
Iepirkuma „ Šķeldas apkures katla iegāde un uzstādīšana
Skolas ielas 49 katlu mājā Varakļānos”vajadzībām
ID Nr.VDzKU 2019/1,
Nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Atklāta konkursa „Šķeldas apkures katla iegāde un uzstādīšana Skolas ielas 49 katlu mājā
Varakļānos”
ID Nr. VDzKU 2019/1
1. Ar šo _____________________(pretendenta nosaukums) apliecina, ka var nodrošināt šādu apkures
katlu pārdošanu, piegādi un uzstādīšanu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai:
Kopējais tehnoloģiskais apraksts
Automātika – vadība, kontroles sistēma
Kurināmā krātuve, padeve
Apkures katls, kurtuve, siltumapgādes sistēma
Pelnu daļa
Dūmgāzu apstrādes iekārta un dūmenis
Inženierkomunikācijas

Pretendentam savā Piedāvājumā ir jāpiedāvā pilnīgi jauna Prece.
Pretendentam jānodrošina apkures katla garantija, garantijas apkopes un defektu
novēršana garantijas laikā. Garantijas termiņš tiek rēķināts no pieņemšanas-nodošanas akta
parakstīšanas dienas.
Pretendentam savā Piedāvājumā ir jānorāda detalizēts Preces apraksts, tajā skaitā, preces
tehniskie parametri, ražotājs, modelis un preces nosaukums. Pretendentam ir jāpievieno
produkta ražotāja informācijas lapa (tulkojums latviešu valodā), kas pierāda, ka Prece atbilst
tehniskajā specifikācijā noteiktajām Pasūtītāja prasībām.
Pretendentam apkures katla piegāde un uzstādīšana jāveic ar savu transportu, ar saviem
materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas darbaspēku un tehniskajiem līdzekļiem ( ierīcēm,
iekārtām, mehānismiem, instrumentiem).
Pretendents visu darbu izpildes laikā ir atbildīgs par darba drošības un darba aizsardzības
prasību ievērošanu Objektā.
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Par apkures katlu, kurš uzstādīti Objektā, Pretendentam jāiesniedz tehniskā dokumentācija,
tai skaitā tehniskā pase vai tamlīdzīgs dokuments, kā arī jāizved apmācība darbam ar
uzstādītajiem apkures katliem.
Tehniskajā specifikācijā minētās prasības Pretendentam jāizvērtē detalizēti un ar pietiekamu
rūpību, lai, parakstot iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka finanšu piedāvājumā iekļauti
visi izdevumi un riski, kuri nepieciešami un saistīti ar paredzēto darbu veikšanu.
Izpildītājs nes pilnu materiālo atbildību par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.
Prasības veicamā darba izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē nosaka atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
Jautājumos, kas nav noregulēti šajā tehniskajā specifikācijā vai nolikumā Pretendents
sadarbojas ar Pasūtītāju.
Pievienot fotogrāfijas, procesu shēmas. Neskaidrību gadījumā Komisijai ir tiesības prasīt
papildus informāciju, kā arī Pretendentam nodrošināt līdzīgas sistēmas uzstādītu katlu
apskati, lai pārliecinātos par piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja prasībām.
2. Ar šo _____________________(pretendenta nosaukums) apliecina, ka iepirkuma līguma
slēgšanas gadījumā nodrošinās augstāk minēto apkures katla ar apsaisti piegādi un
uzstādīšanu atbilstoši Nolikuma prasībām
3. _____________________(pretendenta nosaukums) apliecina, ka nodrošinās apkures
katla un sistēmas garantiju _____ gadi.
4. _____________________(pretendenta nosaukums) apliecina, ka tam pēdējo 5 (piecu) gadu

laikā ir šāda pieredze apkures katlu uzstādīšanā:
Pasūtītāja nosaukums,
reģistrācijas numurs,
adrese) kontaktpersona,
tālrunis

Objekta adrese

Uzstādītā apkures
katla marka un
modelis

Darbu
izpildes
periods

Pretendenta daļa
kopējā darbu
apjomā

5. _____________________(pretendenta nosaukums) apliecina, ka (iepirkuma līguma izpildi veikts
pašu spēkiem vai iesaistīs šādus apakšuzņēmējus) ____________________________________:

№

Iesaistītā apakšuzņēmēja
nosaukums un
reģistrācijas Nr.

Kontaktpersonas vārds,
uzvārds, tālrunis un e-pasta
adrese

Apakšuzņēmējam
nododamo veicamo
darbu apjoms (% no
kopējā plānotā
apjoma)

Apakšuzņēmējam
nododamo veicamo
darbu īss apraksts

Pielikumā:

1. Iesaistīto apakšuzņēmēju apliecinājumi par gatavību piedalīties iepirkumā paredzēto darbu
veikšanā uz __ lpp.
_______ ____________________
(datums)

(amats)

_______________
(paraksts )
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________________
(paraksta atšifrējums)

Pielikums Nr.9
Iepirkuma „ Šķeldas apkures katla iegāde un uzstādīšana
Skolas ielas 49 katlu mājā Varakļānos”vajadzībām
ID Nr.VDzKU 2019/1,
Nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Atklāta konkursa „Šķeldas apkures katla iegāde un uzstādīšana Skolas ielas 49 katlu mājā
Varakļānos”
ID Nr. VDzKU 2019/1.

Ar šo _____________________(pretendenta nosaukums) apliecina, ka pārdos, piegādās un
uzstādīs Tehniskajā piedāvājumā norādītos apkures katlus ar apsaisti par šādu cenu:
Līgumcena EUR
(bez PVN)

Nr. p.k.

Darba nosaukums

1.

Šķeldas apkures katls ar jaudu 0.5 MW piegāde
un montāža katlumājā Skolas ielā 49, Varakļānos

____________________________________________________________________________
(piedāvātā cena bez PVN norādīta EUR (vārdiem))

Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā ietvertas visas iepirkuma priekšmeta izmaksas, pakalpojuma sniegšanas
procesā izmantojamo instrumentu izmaksas, transporta izmaksas nokļūšanai uz pakalpojuma sniegšanas vietu,
algas, iespējamie nodokļu (izņemot PVN) un nodevu maksājumi valsts un pašvaldības budžetos un citi maksājumi,
kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējams izpildīt līgumu tehnoloģiski pareizi un atbilstoši spēkā esošiem
normatīvajiem aktiem pilnā apmērā.

_______ ___________________
(datums)

_______________

(amats)

(paraksts )
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________________
(paraksta atšifrējums)

Pielikums Nr.10
Iepirkuma „ Šķeldas apkures katla iegāde un uzstādīšana
Skolas ielas 49 katlu mājā Varakļānos”vajadzībām
ID Nr.VDzKU 2019/1,
Nolikumam

PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Atklāta konkursa „Šķeldas apkures katla iegāde un uzstādīšana Skolas ielas 49 katlu mājā
Varakļānos”
ID Nr. VDzKU 2019/1.

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji:
Nr.
Kritēriji

Maksimālais
punktu skaits

Piedāvājuma cena, EUR (bez PVN)

A

Kopējās piedāvātās cenas skaitliskās
aprēķināšanas metodi:
P = Czem/Cver × p, kur
P – pretendenta iegūtais punktu skaits;
Czem – zemākā piedāvātā cena;
Cver – vērtējamā piedāvātā cena;
p – maksimālais punktu skaits kritērijā.

vērtības

noteikšana,

izmantojot

80

Garantijas laiks (iekārtu un izveidotās sistēmas) (gadi)
B

Maksimālais punktu skaits, 10 punkti, tiek piešķirti Pretendentam, kurš
nodrošina 8 gadu garantijas periodu, 9 punkti – 7 gadi, 8 punkti – 6 gadi, 7
punkti – 5 gadi, 6 punkti – 4 gadi, 5 punkti – 3 gadi, 0 punkti – 2 gadi.

10

Piedāvāto katlu siltumefektivitātes lietderības koeficents
C

Maksimālais punktu skaits, 5 punkti, tiek piešķirts Pretendentam, kura piedāvāto
katlu lietderības koeficients ir 90% un vairāk,89% - 4 punkti, 88% - 3 punkti,
87% - 2 punkti, 86% - 1 punkts un
85% - 0 punktu.

5

Defektu novēšanas laiks (dienas)
D

Maksimālais punktu skaits, 5 punkti, tiek piešķirts Pretendentam, kurš
nodrošina defektu novēšanu 1 diennakts laikā, 3 punkti – 2 dnn un 0 punkti – 3
dnn laikā.

Kopā:

5
100

Norādām, ka piedāvājuma vērtēšanā izmantotais garantijas laika kritērijs tiks ietverts
Piegādes līgumā.
Ekonomiski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana: S=A+B+C+D
Komisijas locekļi slēgtā sēdē izvērtējot piedāvājumus, aprēķina Pretendentu iegūto
punktu skaitu.
Komisija katru daļu vērtē atsevišķi;
1.1. Punktu summas aprēķina summējot punktu skaitu, katrā no novērtējamajiem
kritērijiem. Maksimāli augstākais iegūstamo punktu skaits – 100;
1.2. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Komisija atzīst Pretendenta piedāvājumu,
kurš, pamatojoties uz augstāk norādītās tabulas kritērijiem, ir ieguvis vislielāko punktu
skaitu. Vienādu punktu skaita rezultātā, izšķirošais būs kritērijs A.
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Pielikums Nr.11
Iepirkuma „ Šķeldas apkures katla iegāde un uzstādīšana
Skolas ielas 49 katlu mājā Varakļānos”vajadzībām
ID Nr.VDzKU 2019/1,

Nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS
Atklāta konkursa „Šķeldas apkures katla iegāde un uzstādīšana Skolas ielas 49 katlu mājā
Varakļānos”
ID Nr. VDzKU 2019/1.

Varakļāni

2019. gada ___._______

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA, reģistrācijas Nr. 47103000676,
adrese Rīgas iela 13, Varakļāni, LV-4838, turpmāk – Pasūtītājs, kura vārdā valdes loceklis
Vitālijs Stikāns uz statūtu pamata rīkojas ar uzņēmuma mantu, finanšu līdzekļiem un slēdz
saimnieciskos darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām, no vienas puses, un
_______________, reģistrācijas Nr.________, juridiskā adrese: ________________, LV____, tās __________________ _________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar
_________________, turpmāk tekstā – Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi
turpmāk – Puse/es,
pamatojoties
uz
Varakļānu
“Dzīvokļu
komunālais
uzņēmums”
SIA
Iepirkumu komisijas 28.02.2019. lēmumu par iepirkuma “Šķeldas apkures katla iegāde un
uzstādīšana Skolas ielas 49 katlu mājā Varakļānos”, identifikācijas Nr.VDzKU 2019/1, turpmāk
– Iepirkums, rezultātiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdot un Izpildītājs par samaksu ar saviem materiāliem, līdzekļiem un iekārtām,
darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku apņemas veikt Iepirkumā paredzēto iekārtu piegādi turpmāk
Prece, veco iekārtu demontāžu, Iepirkumā paredzēto iekārtu uzstādīšanu un nodošanu
ekspluatācijā, turpmāk Darbs, Skolas ielā 49, Varakļānos turpmāk Objekts.
1.2. Izpildītājs veic Preces piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar Līgumu, Finanšu piedāvājumu,
Tehnisko specifikāciju, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumam un Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1.3. Darbu izpildes un nodošanas termiņš ir 5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
1.4. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar veicamajiem Darbiem, tajā skaitā, ar
Tehnisko specifikāciju un tajā ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem
materiāliem un prasībām, kā arī ar Objektu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura
iebildumus vai pretenzijas.
2. DARBU SNIEGŠANAS VIETA, IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
2.1. Izpildītājs apņemas piegādāt un uzstādīt Preci piecu mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas
brīža. Izpildītājam ir pienākums vismaz 7 (septiņas) dienas iepriekš informējot Pasūtītāja
pārstāvi par Preču piegādi, darba gaitu.
2.2. Preču piegādes un uzstādīšanas vieta ir Skolas iela 49, Varakļāni.
2.3. Izpildītājam ir pienākums piegādāt un uzstādīt Preces atbilstošā daudzumā, komplektācijā un
pienācīgas kvalitātes, kas pilnībā atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām Iepirkumā un Izpildītāja
iesniegtajam piedāvājumam.
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2.4. 10 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, Izpildītājs iesniedz Darbu izpildes garantiju 10 %
apmērā no Līguma summas. Garantija jānodrošina līdz visu darbu nodošanai un garantijas laika
garantijas iesniegšanai. Ja garantija netiek iesniegta norādītājā termiņā, Pasūtītājs ietur
Piedāvājuma nodrošinājumu un lauž līgumu ar konkrēto Piegādātāju.
2.5.Materiāliem un iekārtām, kas tiks pielietotas Darbu izpildē, jābūt jauniem, nelietotiem, kā arī
jāatbilst normatīvajos aktos un standartos noteiktajām prasībām.
2.6.Izpildītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Darbu veikšanu vai
Pasūtītāja saistību izpildi.
2.7. Darbu veikšanai visu nepieciešamo atļauju un nepieciešamo saskaņojumu ar atbildīgām
institūcijām, saņemšanu nodrošina Izpildītājs.
2.8. Izpildītājam līdz Līgumā noteiktajam Darbu izpildes termiņam jāsagatavo Objekts
pieņemšanai ekspluatācijā saskaņā ar visām prasībām, kuras izvirza kontroles instances saskaņā
ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, sagatavojot un nododot
Pasūtītājam visu nepieciešamo Objekta izpilddokumentāciju, veicot visu nepieciešamos
saskaņojumus, kā arī citus pasākumus, kas nepieciešami Objekta nodošanai Pasūtītājam un
pieņemšanai ekspluatācijā.
2.9. Pēc Darbu pabeigšanas Objektā, Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par tā gatavību nodošanas
procedūrai. Darbu pārbaudi pirms to pieņemšanas nodošanas procedūras ietvaros veic Pasūtītāja
pārstāvji, pie pārbaudes darbībām pieaicinot Izpildītāja pārstāvi. Izpildītāja pienākums ir
piedalīties Darbu nodošanas procedūrā. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas
procedūru un nav arī iepriekš rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai
bez viņas klātbūtnes, tiek sasaukta atkārtota Darbu nodošanas procedūra. Ja Izpildītājs atkārtoti
bez attaisnojoša iemesla neierodas uz Darbu nodošanas procedūru, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt
Darbu pieņemšanas-nodošanas procedūru bez izpildītāja klātbūtnes.
2.10. Preču pienācīgu un pilnīgu piegādi, uzstādīšanu, un citu Izpildītāja līgumisko saistību
izpildi apliecina abu Pušu parakstīts Preču pieņemšanas - nodošanas akts.
2.11. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Preci, Darbus un neparakstīt Preču pieņemšanasnodošanas aktu, ja tiek konstatēts, ka piegādātā Prece neatbilst Līguma 2.3. punktā noteiktajām
prasībām un/vai neatbilst Iepirkuma prasībām vai arī tām nav pievienoti Līguma 4.2. punktā
minētie dokumenti. Šajā gadījumā Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam motivētu rakstisku atteikumu.
Izpildītāja pienākums ir novērst konstatētos trūkumus, un tas neaptur Līguma 6.1. punktā
noteikto sankciju piemērošanu par termiņu kavēšanu.
2.12. Par apkures katlu, kurš uzstādīts Objektā, Pretendentam jāiesniedz tehniskā dokumentācija,
tai skaitā tehniskā pase vai tamlīdzīgi dokumenti, kā arī jāizved apmācība darbam ar uzstādīto
apkures sistēmu. Visai tehniskajai dokumentācijai jābūt latviešu valodā vai apliecinātiem
tulkojumiem.
2.13. Darbu izpildes organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti starp Pušu norādītajām
kontaktpersonām.
2.14. Darba izpildes termiņš var tikt pagarināts iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, kā arī
darbu tehnoloģiskajam pārtraukumam, kas ir objektīvi pamatots un iepriekš saskaņots ar
Pasūtītāju.
3.LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Līguma summa par pienācīgu Preču piegādi un līgumā paredzēto Darbu veikšanu tiek
noteikta EUR ____.______ (euro un centi), turpmāk saukta Līguma summa, un PVN 21 % EUR
___.___ (euro un centi), kas kopā sastāda EUR ____._____ (euro un centi), un sakrīt ar
Izpildītāja izteikto Finanšu piedāvājumu iepirkumā.
3.2. Līgumā norādītajā Līguma summā par Precēm un Darbiem ir ietverti visi Izpildītāja
izdevumi, kas saistīti ar pienācīgu un pilnīgu Preču piegādi un uzstādīšanu, tai skaitā iepirkuma
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dokumentos nenorādītiem izdevumiem, kas nepieciešami Preču pilnīgai piegādei un
uzstādīšanai, sertificēšanai un nodošanai ekspluatācijā.
3.3. Līguma summa tiek maksāta bezskaidrā naudā, pārskaitot to uz Izpildītāja rēķinā norādīto
bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pienācīgas Darbu izpildes dienas, ko apliecinās
Pušu parakstīts Preču pieņemšanas - nodošanas akts, un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas.
Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.
3.4. Līgumā noteiktā Līguma summa, par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, paliek nemainīga
visu Līguma izpildes laiku. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līguma summu ir spēkā vienīgi
Pusēm rakstiski vienojoties.
4. GARANTIJA
4.1. Precēm un izpildītajiem Darbiem garantijas laiks tiek noteikts __________ gadi un tas sākas
ar pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdi.
4.2. 10 dienu laikā pēc visu darbu nodošanas un Pasūtītāja apliecinājuma par darbu pieņemšanu
Izpildītājs iesniedz garantijas laika garantiju uz visu garantijas laiku vai secīgi pagarinājumu
garantiju 5% apmērā no kopējās Līguma summas. Pēc Garantijas laika garantijas saņemšanas
Pasūtītājs atbrīvo (atgriež) Darbu izpildes garantiju.
4.3. Visiem garantiju nodrošinājumiem jābūt pagarinātiem vismaz 5 (piecas) dienas pirms to
termiņa beigām, ja Izpildītājs to nav nodrošinājis, Pasūtītājam ir tiesības pieteikt garantijas
gadījumu.
4.3. Garantijas saistības ir spēkā pie nosacījuma, ja Pasūtītājs ievēro visus Izpildītāja noteiktos
Preču lietošanas noteikumus. Izpildītājam ir pienākums, vienlaikus ar Preču nodošanu, informēt
Pasūtītāju par Preču lietošanas noteikumiem, nodrošināt Preces ar lietošanas instrukcijām
latviešu valodā.
4.4. Precēm ir pilnībā jāatbilst visām Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, Izpildītāja piedāvājumā
norādītajai specifikācijai, jābūt labā kvalitātē un atbilstošām normatīvo aktu prasībām, kā arī
pilnībā jāatbilst un ilgstoši jākalpo mērķim, kādam tās iegādātas.
4.5. Līguma 4.1. punktā norādītajā garantijas laikā Izpildītājs apņemas par _____stundu laikā
pēc Pasūtītāja paziņojuma par Preču trūkumiem vai konstatētajiem defektiem, par saviem
līdzekļiem izlabot defektus vai aizvietot nekvalitatīvās Preces ar jaunām. Neievērojot šo termiņu
Izpildītājam, ir pilnībā jāsedz visi Pasūtītājam radušies zaudējumi to faktiskajā apmērā.
5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
5.1.
Pasūtītāja pienākumi un tiesības:
5.1.1.ievērot šī Līguma noteikumus;
5.1.2.nodrošināt Izpildītāja pārstāvju piekļūšanu Objektam;
5.1.3.nodrošināt Izpildītāju ar tam nepieciešamo informāciju par Līguma priekšmetu, kā arī
informāciju Izpildītāja saistību izpildes nodrošināšanai;
5.1.4.samaksāt Izpildītājam par sniegtajiem Darbiem atbilstoši Līguma noteikumiem;
5.1.5.tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;
5.1.6.kontrolēt Darbu izpildi, lai kontrolētu Darbu sniegšanas gaitu, Pasūtītājam ir tiesības
jebkurā laikā apsekot Objektu.
5.2.
Izpildītāja pienākumi un tiesības:
5.2.1. ievērot Līguma noteikumus;
5.2.2. piegādāt Preci un veikt Darbus kvalitatīvi, šajā Līgumā un pielikumos noteiktajā apjomā,
atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošām normatīvo aktu prasībām, kas regulē Līgumā
paredzēto Darbu veikšanu;
5.2.3. veicot Darbus, ievērot Tehnisko specifikāciju, drošības tehnikas, darba aizsardzības,
ugunsdrošības un citus spēkā esošos noteikumus un prasības, kas attiecas uz Līgumā
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paredzēto Darbu veikšanu;
5.2.4. veikt Darbu izpildi saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem;
5.2.5. uz sava rēķina novērst bojājumus un segt zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam
nekvalitatīvi sniegto Darbu dēļ;
5.2.6. atbildēt par nelaimes gadījumiem ar cilvēkiem, par Pasūtītājam, trešajām personām
nodarītajiem tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem (gan materiālajiem zaudējumiem, gan
kaitējumu veselībai), kas radušies Izpildītāja darbinieku darbības vai bezdarbības rezultātā;
5.2.7. Saņemt samaksu par atbilstoši Līguma noteikumiem sniegtajiem Darbiem saskaņā ar
Līguma nosacījumiem;
5.2.8. Nodrošināt Darba sniegšanas vietas uzturēšanu tīrībā un kārtībā Darbu veikšanas laikā un
tā sakopšanu pēc Darba pabeigšanas, pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas;
5.3.
Ar Līgumu Puses apņemas nekavējoties rakstiski informēt viena otru par jebkādām
grūtībām Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Līguma izpildi.
5.4.
Katra puse ir atbildīga par Līguma neizpildīšanu vai par to, ka Līgums nav izpildīts
pienācīgi tās vainas dēļ.
6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1.Par Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu neievērošanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam
līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%
(desmit) no Līguma summas. Izdarot Līgumā noteiktos maksājumus Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt
aprēķināto līgumsodu, piestādot Izpildītājam rēķinu.
6.2.Par Līgumā noteikto maksājuma termiņa nokavējumu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam
līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto darba dienu no
nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit) no nesamaksātās summas.
6.3.Līguma 6.1. un 6.2. punktos noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību
izpildes.
6.4.Izpildot Darbus, Izpildītājs ir atbildīgs par darba drošības, ugunsdrošības, apkārtējās vides
aizsardzības, kā arī citu normatīvo aktu ievērošanu, kas regulē šādu Darbu veikšanu.
6.5.Līdz Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējam parakstīšanas brīdim Izpildītājs nes
risku par nelaimes gadījumiem ar cilvēkiem, par materiālu, iekārtu vai cita īpašuma bojāšanu vai
iznīcināšanu (gan Pasūtītājam, gan privātpersonām), tajā skaitā arī par nejaušu gadījumu.
6.6.Katra Puse ir atbildīga par Līguma neizpildīšanu vai par to, ka Līgums nav izpildīts pienācīgi
tās vainas dēļ. Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos
zaudējumus, ja tādi ir radušies prettiesiskas rīcības rezultātā un ir konstatēta un dokumentāli
pamatoti pierādīta zaudējumu nodarītāja vaina, zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs,
kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un nodarītajiem zaudējumiem. Zaudējumu
apmērs jāpierāda Pusei, kura tos cietusi.
6.7.Ja Izpildītājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts
Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai
nepienācīgu izpildi 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas, bet ne vairāk kā 10%
(desmit) no Līguma summas.
7.PUŠU KONTAKTPERSONAS
7.1.Pasūtītāja pārstāvis un atbildīgā persona Līguma izpildes laikā ir Varakļānu “Dzīvokļu
komunālais uzņēmums” SIA valdes loceklis Vitālijs Stikāns.
7.2.Izpildītāja pārstāvis un atbildīgā persona Līguma izpildes laikā ir
____________________________________________________________________.
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7.3.Līguma 7.1. un 7.2.punktā norādītās Pušu kontaktpersonas ir atbildīgas par Līguma izpildes
uzraudzīšanu, tai skaitā, pieņemšanas-nodošanas akta un rēķinu noformēšanu, iesniegšanu,
parakstīšanu un nodošanu apmaksai.
8. NEPĀRVARAMA VARA
8.1. Šī Līguma izpratnē nepārvarama vara nozīmē notikumu, kas ir ārpus Puses pamatotas
kontroles (tādi kā dabas katastrofas, avārijas, sabiedriskie nemieri, ārkārtas stāvoklis, valdības
lēmumi un citi) un kas padara Pusei savu no šī Līguma izrietošo saistību izpildi par neiespējamu.
8.2.Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta par
atkāpšanos no šī Līguma vai saistību nepildīšanu, ja Puses nespēja izriet no nepārvaramas varas
notikuma, ja Puse, kuru ietekmējis šāds notikums, ir veikusi, visus pamatotos piesardzības
pasākumus, veltījusi nepieciešamo uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai
izpildītu šī Līguma noteikumus, un ir informējusi otru pusi pēc iespējas ātrāk par šāda notikuma
iestāšanos, ziņojumam pievienojot kompetentas iestādes izsniegtu izziņu, kura satur minēto
apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
8.3.Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ,
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos
vai izbeigšanos.
8.4. Pusēm šādos apstākļos ir jāveic visi pasākumi, lai pēc iespējas samazinātu iespējamos
zaudējumus otrai Pusei.
9. LĪGUMA GROZĪŠANA
9.1. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta otrajā daļā minētajos gadījumos,
ņemot vērā šī panta trešās daļas nosacījumus, kā arī Līgumā minētajos gadījumos.
9.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstiski, kuri, Pusēm parakstot, kļūst
par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
10. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
10.1.Visus strīdus, kas rodas saistībā ar Līgumu, Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā.
10.2. Strīda risināšanai par jautājumiem, kas izriet no Līguma un ko neizdodas atrisināt
savstarpēju sarunu ceļā, jebkura no Pusēm ir tiesīga vērsties tiesā. Strīda risināšana notiks
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
10.1. Līgums stājas spēkā no parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
10.2. Līgums var tikt izbeigts tikai šajā Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai
Pusēm savstarpēji vienojoties.
10.3. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir
izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt
Līguma noteikumu tulkošanu.
10.4. Ja kāds no Līguma punktiem nedarbojas un/vai zaudē savu spēku, tad tas neietekmē
Līguma darbību kopumā.
10.5. Katra Puse apņemas neveikt nekādas darbības, kuras tieši vai netieši var nodarīt
zaudējumus otras Puses interesēm un prestižam.
10.6. Puses apliecina, ka ar visiem Līguma punktiem ir iepazinušās, piekrīt tiem un vēlas noslēgt
tieši šādu Līgumu, ko apliecina, parakstot to.
10.7. Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās tiesības noslēgt Līgumu un uzņemties tajā
paredzētos pienākumus un saistības.
10.8. Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.
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10.9. Līgums sagatavots latviešu valodā divos identiskos eksemplāros, ar vienādu juridisku
spēku, uz 6 (sešām) lapām un 2 (diviem) pielikumiem: 1. pielikums “Iepirkuma dokumentācija”
uz ____ lapām un 2. pielikums “Pretendenta piedāvājums” Iepirkumam uz ____ lapām. Pēc
Līguma parakstīšanas viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam un otrs Līguma eksemplārs
Izpildītājam.
11.PUŠU JURIDISKĀS ADRESES, REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:
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