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1. Pasūtītājs   

SIA Saldus komunālserviss, 
LV 48503000219, 
Juridiskā adrese: Skrundas iela 2, Saldus ,Saldus novads, LV 3801 

               Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801 
            Tel. Nr. 63807106, faksa Nr.63825383 
            E-pasts : saldus.komunalserviss@saldus.lv 

2. Pasūtītāja kontaktpersona:  
Ražošanas direktors 
Jānis Blūms, 
tel.nr.: 29551442 
faksa nr.: 63825383. 

 
 
3. Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents 

3.1. Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu 
apvienība, kas piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus. 

 
3.2. Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.  

 
3.3. Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu. 

 
3.4. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz 

personālsabiedrību un visiem tās biedriem. 
 

3.5. Ja Pretendents ir personu apvienība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz 
viesiem personu apvienības dalībniekiem. 

 
3.6. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv: 

a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),  
b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona), 
c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” 

apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 
d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā 

noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai 
e. Pretendenta pilnvarota persona. 

 
4. Saziņa 

4.1. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un Ieinteresētajiem piegādātājiem 
iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu  valodā pa pastu vai faksu. Saziņas 
dokumentu, ko nosūtīta pa faksu, vienlaikus nosūta arī pa pastu.  

 
4.2. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad 

nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu. 
 

4.3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas 
numuru. 

 
4.4. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto 

Pasūtītāja pasta adresi un/vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru. 
 

4.5. Pasūtītājs (iepirkuma komisija) saziņas dokumentu nosūta pa pastu, kā arī pa 
faksu uz Ieinteresētā piegādātāja pasta adresi, kā arī faksa numuru, ko 
Ieinteresētais piegādātājs,  norādījis Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas 
veidlapā (E pielikums). Ja nolikums saņemts no Pasūtītāja mājas lapas 
Ieinteresētajam Piegādātājam jānosūta Ieinteresētā piegādātāja 
kontaktinformācija, atbilstoši veidlapai (pielikums E) uz Pasūtītāja norādīto faksu. 
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4.6. Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 10 darba 

dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
 
5. Informācija par iepirkuma priekšmetu 
 

5.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 
Iepirkuma priekšmets ir  kravas  automašīnas – atkritumvedēja piegāde,  saskaņā ar 
Tehnisko specifikāciju (A pielikums) (turpmāk – Piegāde). 

 
5.2. Pakalpojuma sniegšanas termiņš 

Pakalpojuma sniegšanas termiņš ir  30dienas no iepirkuma līguma spēkā stāšanās 
dienas. 

 
5.3. Nolikuma saņemšana                                                                                                                    

Nolikumu var saņemt Mazā ielā 6, Saldū, Saldus novadā, otrajā stāvā pie    
 sekretāres, darba dienās no 8.00-12.00 un 13.00-17.00, vai pēc pieprasījuma     pa        
e-pastu  . 

 
 
6. Piedāvājums 
 

6.1. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš 
6.1.1. Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 

 
6.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 14.jūlijam, plkst.1030 Mazā 

ielā 6. Saldū, Saldus novadā, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa 
pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā 
punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. 
Piedāvājumu atvēršana notiks Skrundas ielā 2, Saldū, Saldus novadā pulksten 1100. 
 

6.1.3. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura 
ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu 
pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ 
Pretendentam. 
 

6.2. Piedāvājuma derīguma termiņš 
6.2.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam 

Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 45 dienas no 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 
 

6.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma 
derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava 
piedāvājuma derīguma termiņu.  
 

6.2.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents 
to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, 
kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par 
piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma 
derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu. 
 

6.3. Piedāvājuma noformējums 
6.3.1. Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām: 

a. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta atlases dokumentiem 
(viens oriģināls un trīs kopijas), 

b. Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un trīs kopijas), 
c. Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un trīs kopijas), 
d. Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un trīs kopijas).  
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6.3.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, 

bez labojumiem un dzēsumiem.  
 

6.3.3. Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas 
(izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas 
galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums 
ietver: 
a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu, 
b. Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un 

paraksta atšifrējumu, 
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 
6.3.4. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā 

valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par 
kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild 
normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver: 
a. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, 
b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 
6.3.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas 

apliecinājums ietver: 
a. norādi “KOPIJA PAREIZA”, 
b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 
6.3.6. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu 

piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un 
piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina: 
a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),  
b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona), 
c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” 

apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 
d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā 

noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai 
e. Pretendenta pilnvarota persona. 
Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu 
apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais 
personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta 
„a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto. 

 
6.3.7. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda: 

a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,  
b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru, 
c. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska 

persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska 
persona) un adresi,  

d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru, 
atzīmi ”Piedāvājums atklātajam konkursam   
“ Atkritumvedēja piegāde ” SKS1/2011A 

e.  Neatvērt līdz 14.07.2011.pulkst. 1100”. 
 
6.3.8. Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no 

kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz 
iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda: 
a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”, 
b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, 
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atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai ” “ Atkritumvedēja piegāde ” 
SKS1/2011A 

 
6.3.9. Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai 

kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda: 
a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”, 
b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, 
c. piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma 

procedūrā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais 
piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”.  

 
7. Piedāvājuma nodrošinājums 

7.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 
500.00 LVL (Pieci simti latu un 00 santīmu) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu 
izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās 
zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas 
Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu 
sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā1, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma 
nodrošinājuma veidnei (D2 pielikums). 

 
7.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 
a. līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un 
Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs, 

 
7.3. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā: 

a. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma 
līguma parakstīšanas, 

b. pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām 
c. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām. 
 
8. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā 

8.1. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav 
apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu. 

 
8.2. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādu Latvijas Republikā vai citā valstī, kur tas reģistrēts. 
 

8.3. Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir 
lēmumu pieņemšanas un uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu ar tiesas 
spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, 
krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā. 

 
8.4. Pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas pamatojoties uz 

spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas sniegtu 
atzinumu par būtisku attiecīgo nozari regulējošo normatīvo tiesību aktu 
pārkāpumu, kā arī vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtisku 
pārkāpumu, nav konstatēti Pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi. 

 
8.5. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz Pretendentu, 

personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu 
iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja 
piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja 
Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). 
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9. Pretendenta kvalifikācijas prasības 
 

9.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības 
veikšanai 

9.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu 
iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu 
iesniedz personu apvienība),  normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir 
reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 
 

 
 

 
 
10. Iesniedzamie dokumenti 

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir 
uzskaitīti šajā punktā.  

 
10.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā 

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei 
Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma 
procedūrā iesniedz kopā ar: 
a. Pretendenta atlases dokumentiem, 
b. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus 

parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus 
apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras 
ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības 
biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus 
apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības 
dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas 
apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru 
vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas 
personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās 
paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

 
10.2. Dokumenti, kas apliecina Pretendenta atbilstību nosacījumiem dalībai 

iepirkuma procedūrā 
10.2.1. Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas 

izdevusi komercreģistra vai līdzvērtīga komercdarbību reģistrējoša iestāde, ka 
Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai 
tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta. 
 

10.2.2. Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts 
ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur 
Pretendents reģistrēts, un, kura apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu vai valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu. 
 

10.2.3. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta 
došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta 
apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram 
vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai piegādātāja valstī. 
 

10.2.4. Pretendenta apliecinājums par to, ka: 
a. Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir 

lēmumu pieņemšanas un uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu ar 
tiesas spriedumu nav atzītas par vainīgām līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, 
korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijā; 
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b. pēdējo trīs gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas pamatojoties uz 
spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas sniegtu 
atzinumu par būtisku attiecīgo nozari regulējošo normatīvo tiesību aktu 
pārkāpumu, kā arī vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtisku 
pārkāpumu, nav konstatēti Pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi. 

 
10.2.5. Dokumenti, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem Pretendenta dalībai 

iepirkuma procedūrā, jāiesniedz Pretendentam, personālsabiedrībai un visiem 
personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai 
visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu 
apvienība). 
 

10.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti 
10.3.1. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku 
(ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas 
komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas. 

  
 
 
 

 
11. Tehniskais piedāvājums 

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko 
specifikāciju, ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (D10 
pielikums).  

 
12. Finanšu piedāvājums  
12.1.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikta  

piegāde (piegādes kopējā cena) . Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši 
Finanšu piedāvājuma veidnei (D8 pielikums).  
 

12.1.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN. Atsevišķi jānorāda 
Piegādes kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa). 
 

12.1.3. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Piegādes veikšanu atbilstoši 
tehniskās specifikācijas prasībām . 

 
13. Piedāvājumu izvērtēšana 

13.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta 
Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst 
Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā vai 
Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst 
Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 

 
13.2. Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu atbilstību Nosacījumiem Pretendenta 

dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu 
atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Pretendentu, kuri: 

a. nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem Pretendenta 
dalībai Iepirkuma procedūrā, vai neatbilst Nosacījumiem Pretendenta dalībai 
Iepirkuma procedūrā vai 

b. ir snieguši nepatiesu informāciju,  
piedāvājumi tiek noraidīti. 

 
13.3. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un 

Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, 
kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā 
noteiktajām prasībām, tiek noraidīti. 
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13.4. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt 

noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska. 
 

13.5. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija 
izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

 
13.6. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto 

Piegādes kopējo cenu bez PVN. 
 
14. Iepirkuma līgums 

14.1. Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu 
slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums). 

 
14.2. Ja Pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz 

pasūtītājam ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa 
beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā. 

 
15. Iepirkuma pārtraukšana 
15.1.        Pasūtītājas pārtrauc iepirkuma procedūru ja visu iesniegto piedāvājumu  Piegādes    

kopējā cena, bez pievienotās vērtības nodokļa, pārsniedz LVL 30000 ( 
trīsdesmit tūkstošus latu). 
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Pielikumi 
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A pielikums: Tehniskā specifikācija 
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 A pielikums  

Tehniskā specifikācija 
  

 Kravas atkritumvedējs 
 
 

Atkritumvedēja tips: 
sadzīves atkritumu vedējs 

 Reģistrācijas , 
izgatavošanas gads ( arī 
iekārtai)  

 2004. gada un jaunāki 

Kravas šasija: 
4x2, ar sabloķējamu aizmugurējo 
diferenciāli 

 Dzinējs: 230-310ZS, emisijas  klase EURO 3 
vai augstāka 

Pārnesumkārba: mehāniskā 
Kabīne: Dienas, ar vadītāja vietu kreisajā 

kabīnes pusē 
Sēdvietu skaits: 2-3, ieskaitot vadītāju 
Riepu izmērs: 295-315/80R22.5 
Automašinas 
nobraukums: 

Līdz 300 000 km 

Iekārtas tilpums: 
15-16m3 viena apjoma (nedalīts) 

Iekraušana: aizmugues, malas  augstums līdz 
120cm no zemes(lai būtu ērti ar rokām 
iekraut atkritumu maisus un citus 
atkritumus) , 
ar liftu 120, 240, 360, 660, 770 un 1100 
litru DIN standarta 
konteineriem(konteineru satveršanai no 
priekšas un no sāniem), ar vinču 
konteineriem līdz 8m3. 

Aprīkojums: konteineru iztukšošanas ierīces vadība 
no virsbūves abām pusēm  

 ūdensizturīga atpakaļskata kamera ar 
melnbaltu vai krāsas ekrānu kabīnē 
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 viena oraņžas krāsas mirgojoša gaisma  
iekārtas priekšā, kreisajā pusē 

 viena oraņžas krāsas mirgojoša gaisma  
iekārtas aizmugurē, kreisajā pusē 

 divas darba gaismas iekārtas sānos 
 divas darba gaismas ar iekārtas 

aizmugurē 
Papildus 
nosacījumi: 

 

 Piedāvātajai atomašīnai un atkritumu 
savākšanas iekārtai jābūt ar 
izgatavotājrūpnīcas pilnvaroto servisu 
Latvijā.(Tehniskajā piedāvājumā 
jānorāda Servisuzņēmumu nosaukums 
,reģistrācijas Nr., adrese) 

 Automašīnai un iekārtai jābūt bez eļļas 
noplūdēm, iztrūkstošam vai bojātām 
detaļām,visam aprīkojumam un 
iekārtām jāfunkcionē, 

 kravas atkritumvedējam jābūt 
atbilstošam LR MK noteikumi “ Ceļu 
SatiksmesNoteikumi “ prasībām.  

Lietošanas 
rokasgrāmata: 

Atkritumu savākšanas iekārtai jābūt 
“Lietošanas rokasgrāmatai”, latviešu 
valodā, kurā ir vismaz šada 
informācija: 
Iekārtas vispārējais apraksts; 
Drošibas tehnikas instrukcija; 
Iekārtas apkalpošanas (darbināšanas) 
instrukcija; 
Eļļošans instrukcija; 
Iespējamās darbības traucējumi; 
Pārbaudes un regulēšanas. 
(Tiek nodota psūtītājam piegādājot 
automašinu). 

Piegādes laiks: Trisdesmit dienu  laikā no līguma 
noslēgšanas brīža 

Piegādes vieta: Skrundas iela 2. Saldus , Saldus 
novads. Darba laikā no 8.00-17.00. 
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C pielikums: Iepirkuma līguma projekts 
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  PIEGĀDES IEPIRKUMA LĪGUMS.  

 
SPECIĀLIE NOTEIKUMI 

 
<Pasūtītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta 
tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz 
<atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt 
Līgumu>] (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,  
 
un 
 
<Piegādātājs nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta 
tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz 
<atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt 
Līgumu>] (turpmāk - Piegādātājs), no otras puses, 
 
 
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras 
nosaukums>” rezultātiem un Piegādātājs iesniegto piedāvājumu (turpmāk – 
Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):  

 
1. Līguma priekšmets 

Piegādātājs piegādā Skrundas ielā 2, Saldū, Saldus novadā [<preces 
raksturojums>] [automašīnas marka, modelis, šasijas numurs, atkritumu 
savākšanas iekārtas  marka, modelis ] (turpmāk – Prece). 
 

2. Līguma dokumenti un to prioritāte 
2.1. Līgums sastāv no šādiem dokumentiem to prioritātes secībā: 

a. šie Speciālie noteikumi; 
b. Tehniskā specifikācija1, 
c. Piedāvājums, 
d. Tehniskais piedāvājums, 
e. Finanšu piedāvājums2, 
f. Iepirkuma procedūras nolikums, 
 

2.2. Grozījumi ir prioritāri attiecībā pret dokumentu, ko tie groza. 
 

3. Līguma summa 
3.1. Līguma summa ir LVL <...> (<summa vārdiem> lati). 

Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) ir <...> LVL 
(<summa vārdiem> lati). 
PVN 22% ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati). 

3.2.       Līguma summā jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar automašīnas piegādi,     
sagatavošanu, lai tā atbilstu tehniskajai specifikācijai. 

4. Maksājumi 
4.1. Maksājums par Preces piegādi tiek veikts 15 dienu laikā pēc pieņemšanas- 

nodošanas akta parakstīšanas. 
4.2. Pasūtītājs maksājumu var veikt ar līzinga starpniecību. 
. 
4.3.  Ja Pasūtītājs neveic šī līguma punktā 3.1. paredzētos maksājumus noteiktajā 

termiņā, Pasūtītājs maksā Piegādātājam  līgumsodu 0,2% apmērā no šī līguma 
punktā 3.1. norādītās naudas summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda 
apmērs nedrīkst pārsniegt 10% no 3.1. punktā minētās summas. Šajā līguma 

                                                
1 Nolikuma pielikums A. 
2 Nolikuma pielikums D8. 
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punktā noteiktais līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no šajā līgumā noteikto saistību 
izpildes pienākuma. 

4.4. Ja Piegādātājs nepiegādā šī Līguma punktā 1. minēto Preci , šī Liguma punktā 5 
noteiktajā termiņā, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% apmērā no šī 
līguma punktā 3.1. norādītās naudas summas par katru nokavēto dienu. 
Līgumsoda apmērs nedrīkst pārsniegt 10% no 3.1. punktā minētās summas. 

4.5. Rekvizīti maksājumu veikšanai Izpildītājam:  
<rekvizīti maksājumu veikšanai>. 

 
5. Preces Piegādes termiņš 
5.1. Piegādātājs preci piegādā trīsdesmit dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. 

Piegādes datumu fiksē ar Piegādātāja un Pasūtītāja parakstītu  pieņemšanas-
nodošanas aktu. 
 

6. Preces pieņemšana 
6.1. Pasūtītājs pieņem preci parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu. 
6.2.         Ja piegādātā prece neatbilst šī  Līguma tehniskajai specifikācijai pasūtītājam ir      

tiesības to nepieņemt un  vienoties ar piegādātāju par nepilnību novēršanu, ja tas 
iespējams.     
 

7. Līguma laušana 
7.1. Ja Piegādātājs divu mēnešu laikā neveic preces piegādi Pasūtītājam ir tiesības 

lauzt šo līgumu. Līguma laušana neatbrīvo Piegādātāju no līgumsoda nomaksas.   
8. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs -

pie Izpildītāja. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Puses. 
 

 
Izpildītājs: Pasūtītājs: 
<Izpildītāja nosaukums> 
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 
uzvārds> 

<Pasūtītāja nosaukums> 
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds 
un uzvārds> 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 
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D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai 
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D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne 
 
 
 

<Pasūtītāja nosaukums> 
<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 
 
 
 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 
 

“ Atkritumvedēja piegāde” SKS1/2011A 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
 
1. Iepazinušies]/[Iepazinies ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 

(turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>”  
nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,  

 
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<adrese> 

 
2. iesniedzam]/[iesniedzu piedāvājumu, kas sastāv no: 

a. šī pieteikuma un Atlases dokumentiem, 
b. Piedāvājuma nodrošinājuma, 
c. Tehniskā piedāvājuma un 
d. Finanšu piedāvājuma, 
(turpmāk – Piedāvājums) 

 
3. apņemoties:  

a. piegādāt atkritumvedēju saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma A pielikums) 
(turpmāk – Piegāde) par  kopējo cenu: 
Piegādes kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> 
LVL (<summa vārdiem> lati), 
PVN 22%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati) 
Piegādes kopējā cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati), 

b. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei 
(Nolikuma C pielikumam), 

c. Veikt piegādi saskaņā ar manu/mūsuTehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā 
noteiktajā kārtībā trīsdesmit dienās no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas/līdz 
<gads>.gada <datums>.<mēnesis>. 

 
4. Piedāvājums ir spēkā 45 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 
 
5. Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 
 
6. Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts 

lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs: 
 
<Peronu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un 
uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 
<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 
<Adrese> 
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<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents 
vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 
<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 
<Adrese> 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
 
<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības 
dalībnieks ir fiziska persona)> 
<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 
<Adrese> 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts>4 
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D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne 
 
 
 

A: Bankas garantijas veidne 
 
 
 

<Pasūtītāja nosaukums> 
<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 
 
 
 

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 
 

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>”  
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
 
Ievērojot to, ka  
 
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<adrese> 
(turpmāk – Pretendents) 
 
iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 
(turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” 
ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma 
iesniegšanu, 
  
mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 
dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka: 
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, 
b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā 

termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu, 
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 
<summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā 
norādīto bankas norēķinu kontu. 
 
Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>5 un ir spēkā 
līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš 
norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā. 
 
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. 
 
 
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 
noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.458 („The ICC Uniform Rules for Demand 
Guaranties”, ICC Publication No.458), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi 
strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas 
tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.  
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<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
1 <Paraksttiesīgās personas paraksts> 
2 <Bankas zīmoga nospiedums> 
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D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne  
 
 

 
B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne 

 
 
 

<Pasūtītāja nosaukums> 
<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 
 
 
 

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 
 
 
 

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>”  
 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
 
Ievērojot to, ka  
 
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<adrese> 
(turpmāk – Pretendents) 
 
iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 
(turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>”  
ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma 
iesniegšanu, 
  
mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 
apņemamies gadījumā, ja: 
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, 
b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā 

termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu, 
par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā 
norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir 
iestājies, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), 
maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu. 
 
Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz 
<gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš 
norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā. 
Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas 
noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu. 
Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas 
radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā 
ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.  
 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
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3 <Paraksttiesīgās personas paraksts> 
4 <Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums> 
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D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne 
 
 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

  
Latos (LVL) 

Nr.p.k. Preču nosaukums 
Vienības 

cena 
(bez PVN) 

 

Vienību 
skaits  

Preču 
kopējā cena 
(bez PVN) 

1 
Atkritumvedējs  <Marka, 

modelis,šasijas Nr.iekārtas 
marka,modelis …> 

<…> 1 <…> 

Piegādes kopējā cena (bez PVN)  

 22% PVN summa  

Piegādes kopējā cena (iepirkuma līguma summa)  
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D10 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas 
 
 
 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
 
“<Iepirkuma procedūras nosaukums>”   
 
1. Atkritumvedēja  apraksts: 

a. Apraksts atbilstoši vismaz tehniskajā specifikācijā minētajiem punktiem.  
 

2. Laika grafiks    
    Atkritumvedēja piegādes termiņš. 
 

3. Fotogrāfijas:     
a.        Atkritumvedēja fotogrāfijas kurās tas nofotografēts no labā sāna, no, kreisā sāna, 
no priekšas, no aizmugures, kabīnes iekšpuses,  dzinējs no labās un kreisās puses, 
dzinējs un ātrumkārba no apakšas, automašīnas rāmis virs aizmugurējās ass labajā un 
kreisajā pusē, atkritumu savākšanas tvertne no apakšas un no iekšpuses ar redzamu 
hidrocilindru, automašīnas mērinstrumentu panelis  pie iedarbināta  dzinēja , 
izgatavotājrūpnīcu plāksnītes iekārtai un automašinai (ar salasāmu informāciju ). 
b. Fotogrāfijām jābūt A4 lapas formātā, dabīgās krāsās. 
c. Fotogrāfijās atkritumvedējam jābūt tīram . 
d. Fotogrāfijās atkritumvedējam jāaizņem  vismaz 70% no lapas laukuma. 
 

4. Dokumentu kopijas: 
a. Automašīnas tehniskā pase.  
b. Lietotāja rokasgrāmatas titullapas, satura rādītāja, iekārtas vispārējā apraksta  kopijas. 

5.    Cita informācija:   
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E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa 
 
 
 

IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA 
 

nosaukums:  Pasūtītāja 
reģistrācijas numurs:  

nosaukums:  Iepirkuma procedūras  
identifikācijas numurs:  

nosaukums:   
reģistrācijas numurs vai 

personas kods (ja Pretendents ir 
fiziska persona): 

 

adrese:  
kontaktpersonas vārds un 

uzvārds: 
 

telefona numurs:  
faksa numurs:  

Pretendenta 

elektroniskā pasta adrese:  
ieņemamais amats Pretendenta 

uzņēmumā: 
 

vārds un uzvārds:  
Paraksts:  

Iepirkuma procedūras 
nolikumu saņēma: 

datums:  
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