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A. ATKLĀTA KONKURSA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"  
Adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV–1160 
Vien. reģ. Nr. 40003857687 
Kredītiestāde: AS "SEB banka" 
SWIFT kods: UNLALV2X 
Konta Nr.: LV83UNLA0050008821895 
 
organizē iepirkuma procedūru – atklātu konkursu "Speciālās tehnikas rezerves daļu un remonta 
pakalpojuma iegāde" saskaņā ar šo atklāta konkursa nolikumu (turpmāk – "Nolikums"), nodrošinot 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, iepirkuma procedūras 
atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. 

2. Iepirkuma procedūra  

Atklāts konkurss tiek organizēts atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam un 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja (AS "Sadales tīkls") iekšējo normatīvo aktu prasībām. Par 
Pretendentu tiek uzskatīts jebkurš ieinteresētais piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu 
sistēmā (www.eis.gov.lv, turpmāk – EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersona 

Iepirkumu un loģistikas funkcijas Iepirkumu daļas projektu vadītāja Linda Stīpniece; tālr.: +371 
67728247, e-pasts: linda.stipniece@latvenergo.lv. Iepirkuma procedūras laikā saziņa par Nolikumu 
un/vai iepirkuma priekšmetu pieļaujama tikai ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersonu. 

4. Atklāta konkursa priekšmets un apjoms 

4.1. Iepirkumu procedūras priekšmets ir speciālās tehnikas rezerves daļu (turpmāk – "Preces") 
un remonta pakalpojuma (turpmāk – "Pakalpojums") iegāde (CPV kods - 34330000-9), 
atbilstoši attiecīgo pakalpojumu un rezerves daļu veidiem, saskaņā ar Nolikuma pielikumā Nr.3 
doto aprakstu. 

4.2. Atklāta konkursa priekšmets ir sadalīts 2 iepirkuma daļās (turpmāk – "Daļa"): 

4.2.1.  Daļa Nr.1 "Speciālās tehnikas rezerves daļu iegāde"; 

4.2.2.  Daļa Nr.2 "Remonta pakalpojuma iegāde". 

4.3. Pretendents var iesniegt piedāvājumu vienā vai abās Daļās par visu iepirkuma apjomu vai par 
atsevišķu/ atsevišķiem Preču/Pakalpojumu veidiem (nav jāpiedāvā viss Daļā iekļautais apjoms, 
var iesniegt piedāvājumu uz jebkuru no Preču/Pakalpojumu pozīcijām/veidiem, kas norādīti 
pielikumā Nr.3).  

4.4. Piedāvājuma varianti (alternatīvas) nav pieļaujami. 

4.5. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs izvēlēties jebkuru Pretendenta piedāvājuma 
pozīciju/pozīcijas, jebkuru apjomu un slēgt līgumu (vispārīgo vienošanos) ar vienu vai vairākiem 
Pretendentiem, kā arī negarantē nevienam konkursa uzvarētājam konkrētu iepirkuma apjomu. 

4.6. Preču un Pakalpojumu iegāde tiks veikta, veicot atsevišķus pasūtījumus visā līguma darbības 
laikā ar Pretendenta piedāvājumā norādīto cenu, % atlaidi un pārējiem nosacījumiem. Cenai, 
atlaidei un pārējiem nosacījumiem jābūt nemainīgiem no piedāvājuma iesniegšanas brīža visā 
līguma darbības laikā. 

5. Līgumsaistību izpildes vieta un termiņš 

5.1. Preču un Pakalpojumu  sniegšanas vietas – Latvijas Republika.  

5.2. Līguma darbības termiņš – 2 (divi) gadi no līguma noslēgšanas, ar iespēju, pusēm abpusēji 
vienojoties, to pagarināt vēl uz 1 (vienu) gadu. 

5.3. Noslēdzamo līgumu veids – vispārīgā vienošanās. Vispārīgās vienošanās tiks noslēgtas ar visiem 
Pretendentiem katrā Daļā, kuru piedāvājumi tiks atzīti par atbilstošiem, lai nodrošinātu iespējami 
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lielāku pieejamo Preču un Pakalpojuma ģeogrāfisko pārklājumu atbilstoši Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēja vajadzībām. 

5.4. Vispārīgās vienošanās darbības laikā noslēgto vienošanos ietvaros, ņemot vērā Preču un 
Pakalpojuma nepieciešamo ģeogrāfisko sniegšanas vietu, konkrētā pasūtījuma izpilde tiks 
uzticēta Pretendentam, kura piedāvātā cena (komercpiedāvājums) pasūtījuma izpildei būs 
viszemākā un tiks izpildīti visi pasūtījumā minētie nosacījumi (kopējā cena (visas izmaksas), 
cena pa pozīcijām, tehniskie nosacījumi un pasūtījuma izpildes laiks u.c.).  

6. Dalības nosacījumi un informācijas apmaiņa 

6.1. Piedalīšanās atklātajā konkursā un vispārīgās vienošanās saistību nodibināšana ir balstīta uz 
vienlīdzīgiem noteikumiem fiziskajām un juridiskajām personām, kas izveidotas un rīkojas 
saskaņā ar to izcelsmes valsts normatīvajiem aktiem.  

6.2. Dalība atklātajā konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme un, iesniedzot savu 
piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka pilnībā pieņem sev par saistošiem un apņemas pildīt šajā 
Nolikumā ietvertos nosacījumus un noteikumus.  

6.3. Informāciju par iepirkumu (Nolikumu, skaidrojumus, grozījumus un citus dokumentus) 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs publicē EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv un 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietnē https://www.sadalestikls.lv sadaļā 
"Iepirkumu procedūras". 

6.4. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā publicētajai 
informācijai par attiecīgo iepirkuma procedūru. 

6.5. Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par Nolikumu ieinteresētais piegādātājs var nosūtīt 
3.punktā norādītai kontaktpersonai vai iesniegt EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

6.6. Informācijas apmaiņa, kas attiecas uz šo iepirkuma procedūru, starp Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju un Pretendentiem notiek, sūtot to uz Nolikumā vai piedāvājumos norādītajām kontakta 
e–pasta adresēm.  

6.7. Pretendentam ir pienākums apstiprināt visas ar šo iepirkuma procedūru saistītās informācijas 
saņemšanu no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja, nosūtot apstiprinājuma e–pastu uz 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nolikumā norādīto kontakta e–pasta adresi. 

6.8. Ja Pretendents neapstiprina Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja informācijas saņemšanu, par 
pierādījumu informācijas nosūtīšanai kalpo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja attiecīgā e–pasta 
izdruka par informācijas nosūtīšanu. 

6.9. Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar šī Nolikuma un skaidrojumu prasībām, kā arī, ņemot vērā 
Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvos aktus. 

6.10. Ja Pretendents ir īpaši šim pasūtījumam izveidota piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jābūt 
vienotam, kurā tiek nodrošināts (iespējamais) vienots līgums. Katrai piegādātāju apvienības 
attiecīgajai (kurai ir saistību dokumentu paraksta tiesības) personai ir jāparaksta piedāvājuma 
vēstule. Šajā gadījumā piedāvājums kopumā ir saistošs visām šīm piegādātāju apvienības 
personām kopīgi (solidāri) un katrai atsevišķi. Piegādātāju apvienības sastāvs vai struktūra nevar 
tikt mainīta laikā no piedāvājuma iesniegšanas, līdz sekojošās, iespējamās vispārīgās vienošanās 
noslēgšanai.. 

6.11. Piegādātāju apvienības piedāvājumu var parakstīt tās pārstāvis tikai tad, ja viņš attiecīgi ir 
saņēmis rakstisku pilnvarojumu no pārējiem piegādātāju apvienības dalībniekiem, un ja 
piedāvājumam ir pievienots pilnvarojuma līgums (vai pilnvara). Katram šādam piegādātāju 
apvienības dalībniekam ir jāiesniedz dokumenti, kas minēti nolikuma 13.punktā, kas pierāda 
katra no viņiem tiesīgumu piedalīties atklātā konkursā tā, it kā katrs no viņiem atsevišķi būtu 
Pretendents. 

6.12. Katrs Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.  

6.13. Pretendentam ir jāsedz visas piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas, un 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nekādā ziņā nav atbildīgs un neuzņemas saistības par šīm 
izmaksām neatkarīgi no piedāvājumu izvērtēšanas norises un rezultāta. 
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7. Valoda 

7.1. Atklāta konkursa dokumenti sagatavoti latviešu valodā. 

7.2. Piedāvājumam jābūt sagatavotam un iesniegtam latviešu valodā. Pretendenta iesniegtais 
piedāvājums var būt arī citā valodā, bet tam jābūt pievienotam tulkojumam latviešu valodā ar 
noteikumu, ka interpretējot piedāvājumu, attiecīgais tulkojuma teksts ir prioritārs. 

8. Atklāta konkursa dokumentu skaidrojumi  

8.1. Ja iespējamajam Pretendentam nepieciešams Nolikuma skaidrojums, viņš par to laikus paziņo 
3.punktā norādītai kontaktpersonai pa e-pastu vai iesniedz tos EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

8.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uz laikus iesniegtu papildus informācijas pieprasījumu 
atbildēs latviešu valodā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, ne vēlāk kā 6 
(sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa. 

8.3. Papildu informāciju Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosūtīs piegādātājam, kas uzdevis 
jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju Nolikuma 6.3.punktā norādītajās interneta 
adresēs, kurās ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 

B. PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN IESNIEGŠANA  

9. Piedāvājuma noformēšana 

9.1. Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar šī Nolikuma un skaidrojumu prasībām, 
kā arī ņemot vērā Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. 

9.2. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā (www.eis.gov.lv), ievērojot 
šādas Pretendenta izvēles iespējas: 

9.2.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-
konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas; 

9.2.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu 
apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, 
t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo 
formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem). 

9.3. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka: 

9.3.1. Piedāvājuma veidlapa jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar 
Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā; 

9.3.2. piedāvājumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, pievienojot pārstāvību 
apliecinošu dokumentu (piemēram, pilnvaru); 

9.3.3. dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan 
parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko 
parakstu. 

9.4. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas 
e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai 
informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras 
vai to ģeneratorus. 

10. Piedāvājuma derīguma termiņš 

10.1. Pretendenta piedāvājuma derīguma termiņš ir ne mazāks kā 180 (viens simts astoņdesmit) 
kalendārās dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas beigu datuma. Piedāvājumi ar mazāku derīguma 
termiņu tiks atzīti kā neatbilstoši un tiks noraidīti.  

10.2. Pretendentam viņa piedāvājums ir saistošs visu piedāvājuma derīguma termiņu. 

10.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var lūgt Pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma 
termiņu uz noteiktu laiku. 

11. Piedāvājuma grozīšana un atsaukšana  

11.1. Piedāvājumu var grozīt vai atsaukt, paziņojot par to rakstiski pirms Nolikumā noteiktā 
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piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa. Atsaukums izslēdz tālāku piedalīšanos atklātajā 
konkursā. 

11.2. Piedāvājumus nedrīkst grozīt pēc to iesniegšanas termiņa beigām. 

12. Piedāvājuma saturs  

Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti: 
12.1. Piedāvājuma vēstule, kas sagatavota un aizpildīta atbilstoši Pielikumā Nr.1 pievienotajai formai, 

kuru paraksta persona ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tās pilnvarots pārstāvis. Ja piedāvājuma 
vēstuli paraksta pilnvarota persona, jāpievieno dokuments, kas apliecina attiecīgās personas 
pilnvarojumu parakstīt piedāvājumu. 

12.2. Informācija par Pretendentu saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.2. 

12.3. Gadījumā, ja Pretendents ir piedāvāto rezerves daļu tirdzniecības vai konkrētas speciālās tehnikas 
remonta veikšanas oficiālais autorizētais/pilnvarotais pārstāvis Latvijā – dokumenti, kas to 
apliecina (sertifikāti, pilnvarojumu līgumu kopijas vai tml). 

12.4. Pretendentu atlases dokumenti saskaņā ar Nolikuma 13.punktu. 

12.5. Tehniskais piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 14.punktu. 

12.6. Finanšu piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 15.punktu. 

12.7. Papildus materiāli – jāiesniedz līguma projekta fails ar aizpildītiem datiem par Pretendentu 
(pievienotā līguma projekta Speciālo noteikumu fails). 

13. Pretendentu atlases prasības un kvalifikāciju apliecinošie dokumenti 

13.1. Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši dokumenti vai šo dokumentu kopijas, kas apstiprina tā 
atbilstību atlases prasībām: 

Nr. Pretendentu atlases prasības Iesniedzamie dokumenti 

13.1.1.  Personas paraksta tiesības Pretendenta vārdā. Ja piedāvājuma vēstuli paraksta 
pilnvarota persona (nav Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistrā 
reģistrētas tiesības pārstāvēt 
Pretendentu), jāpievieno dokuments, 
kas apliecina attiecīgās personas 
pilnvarojumu parakstīt piedāvājumu. 

13.1.2.  Pretendents ir reģistrēts attiecīgās (reģistrācijas) 
valsts likumā noteiktajā kārtībā. 

Ja Pretendents ir reģistrēts vai tā 
pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, 
jāiesniedz noteiktā kārtībā apliecinātas 
reģistrācijas dokumentu kopijas, ko 
izdevušas Pretendenta reģistrācijas 
valsts kompetentas iestādes. 
Latvijā reģistrētiem Pretendentiem 
papildus dokumenti nav jāiesniedz. 

13.1.3.  Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes 
vai padomes loceklis, patiesais labuma guvējs, 
pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, 
kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, 
kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu 
par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un 
kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīta par 
vainīgu vai tai nav 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 

Attiecīgais apliecinājums par 
Pretendentu iekļauts piedāvājuma 
vēstulē (pielikums Nr.1), papildus 
dokumenti nav jāiesniedz. 
 
Ja Latvijā reģistrēta Pretendenta valdes 
vai padomes loceklis, patiesā labuma 
guvējs, pārstāvēttiesīgā persona, 
prokūrists, vai persona, kura ir 
pilnvarota pārstāvēt Pretendentu 
darbībās, kas saistītas ar filiāli, ir 
reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī – 
jāiesniedz kompetentas institūcijas 
izziņa, kas izdota ne agrāk kā 6 
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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, teroristu 
grupas izveide vai organizēšana, ceļošana 
terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, 
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. 
Izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no 
dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams 
tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu 
vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais 
lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir 
pagājuši trīs gadi. 

mēnešus pirms piedāvājuma 
iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka 
uz šīm personām neattiecas Nolikuma 
13.1.3.punktā minētie gadījumi. 
 

13.1.4.  Nav konstatēts, ka Pretendentam piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad 
pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā 
tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), 
kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.  

Pielikums Nr.1 "Piedāvājuma vēstule". 
Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un 
pastāvīgi dzīvojošiem Pretendentiem 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 
ņem vērā informāciju, kas ievietota 
Ministru kabineta noteiktajā 
informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu 
dienesta publiskās nodokļu parādnieku 
datubāzes un Nekustamā īpašuma 
nodokļa administrēšanas sistēmas 
pēdējās datu aktualizācijas datumā. 
Ja Pretendents ir reģistrēts vai tā 
pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, 
papildus jāiesniedz izziņa, ka 
Pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav 
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu parādu, kas kopsummā 
pārsniedz 150,00 EUR (viens simts 
piecdesmit euro un 00 centi) (izziņa 
izsniegta ne agrāk kā 6 mēnešus pirms 
piedāvājuma iesniegšanas dienas). 

13.1.5.  Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas 
process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība 
vai Pretendents tiek likvidēts. 

Pielikums Nr.1 "Piedāvājuma vēstule". 
Ja Pretendents ir reģistrēts vai tā 
pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, 
izziņas, kas izdotas ne agrāk kā 6 
(sešus) mēnešus pirms piedāvājuma 
iesniegšanas dienas un sastādītas 
saskaņā ar piegādātāja reģistrācijas 
valsts normatīvajiem aktiem un kas 
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apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas 
Nolikuma 13.1.5.punktā noteiktais 
izslēgšanas noteikums. 

13.1.6.  Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas 
priekšrocības iepirkuma procedūrā, tas nav bijis 
iesaistīts vai ar to saistīta juridiskā persona nav 
bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā, 
izņemot gadījumu, ja to var novērst ar mazāk 
ierobežojošiem pasākumiem, un Pretendents var 
pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas 
dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā 
neierobežo konkurenci. 

Pielikums Nr.1 "Piedāvājuma vēstule". 
 

13.1.7.  Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas 
lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un 
kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par 
vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas 
izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot 
gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot 
konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību 
iecietības programmas ietvaros Pretendentu ir 
atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas 
sodu. Izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no 
dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams 
tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu 
vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais 
lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir 
pagājuši 12 mēneši. 

Pielikums Nr.1 "Piedāvājuma vēstule".  
Ja Pretendents ir reģistrēts vai tā 
pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, 
izziņas, kas izdotas ne agrāk kā 6 
(sešus) mēnešus pirms piedāvājuma 
iesniegšanas dienas un sastādītas 
saskaņā ar piegādātāja reģistrācijas 
valsts normatīvajiem aktiem un kas 
apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas 
Nolikuma 13.1.7.punktā noteiktais 
izslēgšanas noteikums. 
 

13.1.8.  Pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu, 
prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas 
spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams 
un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, 
kas izpaužas kā: 

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja 
tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai tās nav 
tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī.  
Izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no 
dienas, kad kļuvis neapstrīdams un 
nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora 
priekšraksts par sodu vai citas kompetentas 
institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma 
iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi; 

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta 
darba līguma, normatīvajos aktos noteiktajā 
termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo 
deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama 
par personām, kuras uzsāk darbu. Izslēgšanas 
nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad 
kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas 
spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai 
citas kompetentas institūcijas pieņemtais 
lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir 
pagājuši 12 mēneši; 

Pielikums Nr.1 "Piedāvājuma vēstule". 
Ja Pretendents ir reģistrēts vai tā 
pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, 
izziņas, kas izdotas ne agrāk kā 6 
(sešus) mēnešus pirms piedāvājuma 
iesniegšanas dienas un sastādītas 
saskaņā ar piegādātāja reģistrācijas 
valsts normatīvajiem aktiem un kas 
apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas 
Nolikuma 15.1.8.punktā noteiktais 
izslēgšanas noteikums. 

13.1.9.  Pretendents, kurš ir Latvijas nerezidents, vispārīgās 
vienošanās noslēgšanas gadījumā izveidos 

Rakstisks apliecinājums, ka vispārīgās 
vienošanās noslēgšanas gadījumā tas 
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pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā. izveidos pastāvīgo pārstāvniecību 
Latvijā vai arī apliecinājums, ka 
Pretendentam šāda pārstāvniecība jau ir 
izveidota (ja Pretendents ir reģistrēts 
vai tā pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus 
Latvijas). 

13.1.10.  Ja piedāvājums tiek iesniegts Daļā Nr.1, 
Pretendentam (vai tā norādītajam apakšuzņēmējam) 
ir vismaz viena stacionāra fiziska Preču 
tirdzniecības vieta (veikals). 

Prasība attiecināma tikai uz daļu Nr.1. 
Apliecinātas dokumentu kopijas, kas 
pierāda Pretendenta tiesības veikt 
tirdzniecību piedāvātajās adresēs (telpu 
nomas līgums vai telpu īpašuma 
apliecinājums) vai izdrukas no VID 
Elektroniskās deklarēšanās sistēmas 
(EDS) (ar Pretendenta struktūrvienību 
reģistrācijas kodiem un adresēm).  Ja 
tiek iesniegtas izdrukas no VID EDS, 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir 
tiesīgs izvērtēšanas gaitā pieprasīt 
papildus dokumentus, kas apliecina 
Pretendenta tiesības veikt tirdzniecību 
piedāvātajās adresēs. 

13.1.11.  Ja piedāvājums tiek iesniegts Daļā Nr.2, tad 
Pretendentam jābūt tiesībām sniegt Pakalpojumus 
piedāvātajās Pakalpojuma sniegšanas adresēs. 

Prasība attiecināma tikai uz daļu Nr.2. 
Apliecinātas dokumentu kopijas, kas 
pierāda Pretendenta tiesības sniegt 
piedāvātos pakalpojumus piedāvātajās 
adresēs (telpu nomas līgums, telpu 
īpašuma apliecinājums) vai izdrukas no 
VID EDS (ar Pretendenta 
struktūrvienību reģistrācijas kodiem un 
adresēm).  Ja tiek iesniegtas izdrukas no 
VID EDS, Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējs ir tiesīgs izvērtēšanas gaitā 
pieprasīt papildus dokumentus, kas 
apliecina Pretendenta tiesības sniegt 
Pakalpojumu piedāvātajās adresēs.  

13.1.12.  Pretendentam nepieciešamā pieredze – Pretendents 
pēdējo 3 gadu laikā vismaz 2 līgumu ietvaros ir 
sniedzis speciālās tehnikas rezerves daļu piegādes 
(Daļā Nr.1) un/vai speciālās tehnikas remonta (Daļā 
Nr.2) pakalpojumu. Ja Pretendents iesniedz 
piedāvājumu abās iepirkuma Daļās, tam par katru no 
Daļām jānorāda vismaz 2 līgumi (attiecīgi kopā 
vismaz 4 līgumi). Ja vienā līgumā ir iekļauta gan 
Preču, gan Pakalpojuma piegāde, to drīkst norādīt  
abās Daļās. 

Informācija par pieredzi saskaņā ar 
pielikumu Nr.2. 

 
13.2. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, tad personālsabiedrības biedram jāiesniedz apliecinājumi 

saskaņā ar Nolikuma 13.1.3.-13.1.8.punktu prasībām. 

13.3. Ja Pretendents paredzējis pasūtījuma izpildei piesaistīt apakšuzņēmēju(–us), kura sniedzamo 
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības, 
Pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēju saraksts, saskaņā ar pielikumu  Nr.2, kurā ir uzskaitīti 
apakšuzņēmējam paredzētie pakalpojumi. Pretendenta apakšuzņēmējam(–iem) jāiesniedz 
apliecinājumi saskaņā ar Nolikuma 13.1.3.-13.1.8.punktu prasībām. 

13.4. Pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 
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Nolikumā noteiktajām atlases prasībām, iesniedzot attiecīgu šīs personas apliecinājumu. Šādā 
gadījumā uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, 
ka tā kvalifikācija atbilst iepirkumu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmas 
Nolikuma 13.1.3.-13.1.8.punktā minētās prasības, un Pretendentam par šo personu piedāvājumā 
jāiekļauj attiecīgie kvalifikāciju apliecinošie dokumenti. 

13.5. Ja Pretendenta vai 13.2.punktā vai 13.3.punktā vai 13.4.punktā minētās personas maksātnespējas 
procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka 
iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir 
tiesīgs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus, lemt par attiecīgā Pretendenta neizslēgšanu no 
iepirkuma procedūras. 

13.6. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā 
sākotnējo pierādījumu atbilstībai sarunu nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. 
Piegādātājs iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru personu, 
uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai 
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, un par tā norādīto 
apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma 
vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras 
dokumentu par katru tās dalībnieku. Dokumenta forma pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas 
tīmekļa vietnē (http://espd.eis.gov.lv/). 

13.7. Ja Pretendents, kuram iepirkuma procedūrā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 
ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai 
Nolikumā noteiktajām atlases prasībām, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par 
iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina 
Pretendenta atbilstību Pretendentu atlases prasībām. Vienlaikus Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus vai 
daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras 
dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. 

13.8. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izslēgs Pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā: 

13.8.1. ja Pretendents nav iesniedzis 13.1.punktā, 13.2.punktā (ja Pretendents ir 
personālsabiedrība), 13.3.punktā (ja tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo 
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības) 
un 13.4.punktā (ja Pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu 
kvalifikāciju) minētos dokumentus vai tie nav atbilstoši prasībām; 

13.8.2. ja iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja 
amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar 
Pretendentu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 30. panta pirmās vai 
otrās daļas izpratnē vai ieinteresēts kāda Pretendenta izvēlē, un Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējam nav iespējams novērst šo situāciju ar Pretendentu mazāk ierobežojošiem 
pasākumiem; 

13.8.3. ja Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību šajā Nolikumā 
noteiktajām atlases prasībām; 

13.8.4. Pretendents ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, un tas ir atzīts ar tādu 
kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis 
neapstrīdams un nepārsūdzams. Profesionālās darbības pārkāpumi, par kuriem paredzēta 
Pretendentu izslēgšana – pielikumā Nr. 8. Izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no 
dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentās 
institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma 
iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši. 

14. Tehniskais piedāvājums 

Tehniskais piedāvājums apliecina, ka piedāvātais pakalpojums un preces atbilst Nolikumā norādītajām 
prasībām. Atbilstība jāpierāda ar šādiem dokumentiem: 
14.1. Piedāvātās Preču (speciālās tehnikas rezerves daļu) un/vai remonta Pakalpojumu saraksts atbilstoši 

pretendenta iesniegtajam piedāvājumam.  Jāiesniedz aizpildīta pielikuma Nr.3 tabula Nr.3. 1 (Daļai 
Nr.1) un/vai tabula Nr.3. 2 (Daļai Nr.2).   



11 
 

14.2. Daļas Nr.2 Pakalpojumu pasūtīšanas / pieteikšanas un saskaņošanas kārtība (saskaņā ar pielikumu 
Nr.4). 

14.3. Stacionāro veikalu saraksts / servisa (-u) atrašanās vieta (-s) (saskaņā ar pielikumu Nr.6). 
14.4. Citi dokumenti un materiāli pēc Pretendenta ieskatiem, saskaņā ar konkursa nolikumā pieprasīto. 

15. Finanšu piedāvājums  

15.1. Pretendentam finanšu piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar pielikumu Nr.5.  

15.2. Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties vispārīgās vienošanās darbības 
laikā. Vispārīgās vienošanās darbības laikā papildus izmaksas netiks akceptētas. 

15.3. Finanšu piedāvājums tiks iekļauts vispārīgajā vienošanās un tam ir jābūt nemainīgam visā 
vienošanās darbības laikā. 

15.4. Apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pasūtījuma izpildes, ko apstiprina attiecīgi 
parakstīta pavadzīme-rēķins. 

16. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš 

16.1. Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz EIS e-konkursu apakšsistēmā norādītajam pieteikuma 
iesniegšanas termiņam (pēc Latvijas laika). 

16.2. Dalībai iepirkuma procedūrā tiks pieņemti un vērtēti tikai EIS e-konkursu apakšsistēmā 
iesniegtie piedāvājumi. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par 
neatbilstoši iesniegtiem un iepirkuma procedūrā nepiedalīsies. 

16.3. Ja no sistēmas uzturētāja (Valsts reģionālās attīstības aģentūra) būs saņemts paziņojums par 
traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt 
piedāvājumus, piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts un Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējs pircēja profilā publicēs informāciju par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu. 
Ja no sistēmas uzturētāja būs saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas 
sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, iepirkuma procedūra tiks 
pārtraukta. 

 

C. PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA UN IZVĒRTĒŠANA  

17. Piedāvājumu atvēršanas kārtība  

17.1. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā uzreiz pēc piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām. 

18. Piedāvājumu atbilstības pārbaude 

18.1. Piedāvājumu atbilstības pārbaude tiks veikta, lai noteiktu, vai piedāvājums ir atbilstošs 
Nolikuma prasībām.  

18.2. Iesniegtajai piedāvājuma vēstulei jāatbilst Nolikuma 12.1.punkta prasībām. 

18.3. Pretendentu kvalifikācijas (atlases prasību) atbilstība Nolikuma 13.punkta prasībām tiks vērtēta, 
pamatojoties uz Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem saskaņā ar Nolikuma 13. punkta 
prasībām. 

18.4. Pretendentu tehniskā atbilstība tiks vērtēta, pamatojoties uz dokumentiem saskaņā ar Nolikuma 
14.punkta prasībām. 

18.5. Lai nodrošinātu visu piedāvājumu izvērtēšanu, salīdzināšanu un pārbaudi, nediskriminējot 
nevienu no Pretendentiem, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pieprasīt no 
Pretendentiem noteiktā termiņā iesniegt skaidrojumus un precizējumus par Pretendenta 
piedāvājumā ietvertajiem dokumentiem un nosacījumiem. 

18.6. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Pretendenta iesniegto informāciju un 
tehnisko specifikāciju datus kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs, pie ekspertiem 
un citos publiski pieejamos avotos, t.sk. pie iepriekšējiem pasūtītājiem. Gadījumos, kad 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir ieguvis informāciju šādā veidā, attiecīgais Pretendents ir 
tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai. 
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18.7. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam rodas šaubas par iesniegto dokumentu kopiju 
autentiskumu, tas var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumentu oriģinālus vai iesniedz 
apliecinātu dokumenta kopiju.  

18.8. Piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu, ja: 

18.8.1. Piedāvājums nav parakstīts atbilstoši Nolikuma nosacījumiem; 

18.8.2. Pretendents nav sniedzis pilnībā visu 13.punktā prasīto informāciju tā kvalifikācijas 
novērtēšanai, sniegtā informācija nav patiesa vai nav atbilstoša Nolikumā noteiktajām 
atlases prasībām, kā arī Nolikuma 13.8.punktā noteiktajos gadījumos; 

18.8.3. Pretendents nav sniedzis pilnībā visu 14.punktā prasīto informāciju tā tehniskās 
atbilstības novērtēšanai, sniegtā informācija nav patiesa vai nav atbilstoša visām 
Nolikuma prasībām, tādējādi piedāvātās Preces/Pakalpojumi pēc būtības nav 
izmantojams Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzībām. 

18.9. Piedāvājumam var tikt piemērota izvērtēšana, vai tas nav nepamatoti lēts. 

18.10. Lai izvērtētu nepamatoti lētu piedāvājumu, tajā skaitā, lai ierobežotu negodīgu konkurenci starp 
Pretendentiem, Pretendentiem var tikt prasīts skaidrojums par piedāvāto cenu un izmaksām. 
Skaidrojums īpaši var attiekties uz: 

18.10.1. ražošanas procesa, būvdarbu veikšanas metodes vai sniedzamo pakalpojumu 
izmaksām; 

18.10.2. izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgiem būvdarbu veikšanas, 
preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam; 

18.10.3. piedāvāto būvdarbu, preču vai pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti; 

18.10.4. vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba 
koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu; 

18.10.5. saistībām pret apakšuzņēmējiem; 

18.10.6. Pretendenta saņemto komercdarbības atbalstu. 

18.11.  Ja, izvērtējot iepriekš minētos faktorus, iepirkuma komisija konstatē, ka iesniegtais piedāvājums 
ir nepamatoti lēts, piedāvājums tiks noraidīts.  

18.12. Pozitīvs atzinums par Pretendenta kvalifikācijas un piedāvājuma tehnisko atbilstību ir 
priekšnoteikums Pretendentu finansiālā piedāvājuma izvērtēšanai. Negatīva atzinuma gadījumā 
Pretendenta piedāvājums tiks noraidīts.  

19.  Piedāvājumu izvērtēšana un izvēle  

19.1. Piedāvājumu izvērtēšana pēc Nolikumā noteiktā piedāvājumu izvēles kritērija tiks veikta tikai 
tiem piedāvājumiem, kuri ir atzīti par atbilstošiem un nav noraidīti.  

19.2. Piedāvājumi, kuri ir atzīti par atbilstošiem, tiks pārbaudīti, vai tajos nav aritmētisku kļūdu. Ja 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs konstatēs aritmētiskās kļūdas, tas šīs kļūdas izlabos un par 
kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu informēs Pretendentu. Vērtējot finanšu 
piedāvājumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ņems vērā labojumus. 

19.3. Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākie piedāvājumi katrā Daļā, atbilstoši 
Saimnieciskā izdevīguma kritērijiem. 

19.3.1. Daļa Nr.1 "Speciālās tehnikas rezerves daļu iegāde":  

Nr. Kritērija nosaukums 
Maksimālais punktu 

īpatsvars 
1. Atlaide uzstādāmajām rezerves daļām (%) no Preču 

mazumtirdzniecības cenas 
100 

KOPĀ 100 
 

1.) Atlaide rezerves daļām (%) no mazumtirdzniecības cenas (tiks vērtēta Pretendenta 
piedāvājums atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.5): 
 Piedāvājumam ar vislielāko atlaidi (%) tiks piešķirti 100 punkti; 
 Pārējiem piedāvājumiem punktu skaits tiks aprēķināts sekojoši: 
(Ax / Aliel) x 100, kur: 
Aliel – augstākā piedāvātā atlaide (%); 
Ax – izvērtējamā Pretendenta piedāvātā atlaide (%). 
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19.3.2. Daļas Nr.2 "Remonta pakalpojumu iegāde" kritēriju sadalījums 
Nr. Kritērija nosaukums Maksimālais punktu īpatsvars 
1. Piedāvātā autoservisa darba stundas cena 60 
2. Atlaide rezerves daļām (%) no mazumtirdzniecības 

cenas 
20 

3. Izbraukuma brigādes darba (1 c/st) izmaksas 8 
4. Izbraukuma brigādes transporta (1 km) izmaksas 12 
 KOPĀ: 100 

1.) Piedāvātā autoservisa darba stundas cena (tiks vērtēta Nolikuma pielikumā Nr.5 
piedāvātā autoservisa darba stundas cena): 
 Piedāvājumam ar viszemāko autoservisa darba stundas cenu (bez PVN) tiks 

piešķirti 60 punkti; 
 Pārējiem piedāvājumiem punktu skaits tiks aprēķināts sekojoši:  
(Cmin / Cx) x 60, kur:       
Cmin – viszemākā autoservisa darba stundas cena (bez PVN) no izvērtēšanai iesniegtajiem 

piedāvājumiem; 
Cx – izvērtējamā Pretendenta autoservisa darba stundas cena (bez PVN). 

2.) Atlaide rezerves daļām (%) no mazumtirdzniecības cenas (tiks vērtēta Nolikuma 
pielikumā Nr.5  norādītā atlaide no mazumtirdzniecības cenas rezerves daļām, kuras tiek 
uzstādītas/ izmantotas remonta pakalpojuma sniegšanā): 
 Piedāvājumam ar vislielāko atlaidi (%) tiks piešķirti 20 punkti; 
 Pārējiem piedāvājumiem punktu skaits tiks aprēķināts sekojoši:  
(Ax / Amax) x 20, kur:       
Amax – augstākā piedāvātā atlaide (%); 
Ax – izvērtējamā Pretendenta piedāvātā atlaide (%). 

3.) Izbraukuma brigādes darba (1 c/st) izmaksas (tiks vērtēta Nolikuma pielikumā Nr.5 
norādītā informācija):  
 Piedāvājumam ar viszemāko izbraukuma brigādes darba stundas cenu (bez PVN) 

tiks piešķirti 8 punkti; 
 Pārējiem piedāvājumiem punktu skaits tiks aprēķināts sekojoši:  
(Dmin/ Dx) x 8, kur 
Dmin – zemākā piedāvātā izbraukuma brigādes darba 1 c/st. cena; 
Dx – izvērtējamā Pretendenta piedāvātā izbraukuma brigādes darba 1 c/st. cena. 
Ja Pretendents nepiedāvā izbraukuma brigādes pakalpojumus, kritērijs netiek vērtēts un 
tas par šo kritēriju saņem 0 punktus. Izbraukuma brigādes neesamība neizslēdz 
Pretendenta dalību iepirkuma procedūrā. 

4.) Izbraukuma brigādes transporta (1 km) izmaksas, kurās tiek iekļautas visas izmaksas, 
kas saistās ar braucienu, tai skaitā, arī personāla izmaksas (piemēram, alga šoferim) (tiks 
vērtēta Nolikuma pielikumā Nr.5 norādītā informācija):  
 Piedāvājumam ar viszemākajām izbraukuma brigādes 1 km izmaksām (bez PVN) 

tiks piešķirti 12 punkti; 
 Pārējiem piedāvājumiem punktu skaits tiks aprēķināts sekojoši:  
(Smin/ Sx) x 12, kur 
Smin – zemākās piedāvātās izbraukuma brigādes transporta 1 km izmaksas; 
Sx – izvērtējamā Pretendenta piedāvātās izbraukuma brigādes transporta 1 km izmaksas. 

Ja Pretendents nepiedāvā izbraukuma brigādes pakalpojumus, kritērijs netiek vērtēts un 
tas par šo kritēriju saņem 0 punktus. Izbraukuma brigādes neesamība neizslēdz 
Pretendenta dalību iepirkuma procedūrā. 

19.4. Iegūtie punkti par visiem kritērijiem tiks summēti. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu 
katrā Daļā tiks atzīts šī Nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums, kas izvērtēšanas rezultātā būs 
ieguvis lielāko punktu skaitu. Par nākošo/-iem saimnieciski izdevīgāko/-iem piedāvājumu/-iem tiks 
atzīts/-i šī Nolikuma prasībām atbilstošs/-i Piedāvājums/-i, kas izvērtēšanas rezultātā būs ieguvis/-
uši nākošo lielāko punktu skaitu.  Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības tiks piešķirtas visiem 
atbilstošajiem piedāvājumiem, kas tiks izvērtēti saskaņā ar norādītajiem kritērijiem. 

19.5. Vērtēšanā punktu skaits tiks noteikts ar 2 (diviem) cipariem aiz komata. 
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19.6. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma 
slēgšanas tiesības, pārbaudīs, vai attiecībā uz šo Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso 
labumu guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt 
Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes 
locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir 
personālsabiedrība, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un 
kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 
dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. Ja attiecībā uz minēto Pretendentu vai 
kādu no minētajām personām noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu 
un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 
organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, Pretendents tiks izslēgts no 
dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā. 

20. Lēmuma pieņemšana 

20.1. Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības tiks piešķirtas atbilstošam(-iem) piedāvājumam(-iem), 
kas izvērtēti atbilstoši Nolikuma 19. punktam. 

20.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs izbeigt iepirkuma procedūru, neradot nekādas 
saistības attiecībā pret Pretendentiem, kuru intereses šādi tikušas skartas, ja nav iesniegti 
piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. 

20.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam 
ir objektīvs pamatojums, neradot nekādas saistības attiecībā pret Pretendentiem, kuru intereses 
šādi tikušas skartas. 

21. Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 

21.1. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras 
rezultātiem Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vienlaikus informēs visus Pretendentus par 
pieņemto lēmumu attiecībā uz vispārīgās vienošanās slēgšanu. 

21.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēgs vispārīgo vienošanos ar iepirkumu procedūras 
uzvarētāju(–iem) ne ātrāk kā pēc 10 (desmit) dienām pēc Pretendentu informēšanas par iepirkuma 
procedūras rezultātiem.  

21.3. Ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs par to vienlaikus informēs visus 
Pretendentus. 

22. Vispārīgās vienošanās parakstīšana 

22.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs un Pretendents, kuram iepirkuma procedūras rezultātā ir 
piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības, slēgs vispārīgo vienošanos atbilstoši 
vispārīgās vienošanās projektam (Pielikums Nr.7). Atkāpšanās no vispārīgās vienošanās projekta 
(Pielikums Nr.7) (neiekļaujot projektā paredzētos noteikumus vai iekļaujot atšķirīgus 
noteikumus) nav pieļaujama/netiks akceptēta no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja puses. Ja 
izraudzītais Pretendents atsakās slēgt vispārīgo vienošanos, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam 
ir tiesības pieņemt lēmumu slēgt vispārīgo vienošanos ar nākamo Pretendentu vai pārtraukt 
iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt vispārīgo 
vienošanos ar nākamo Pretendentu, bet tas atsakās vispārīgo vienošanos slēgt, Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējs pieņems lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu 
piedāvājumu. 

22.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs noslēgt vispārīgās vienošanās ar visiem 
Pretendentiem katrā daļā, kuru piedāvājumi tiks atzīti par atbilstošiem, lai nodrošinātu iespējami 
lielāku pieejamo Preču un Pakalpojuma ģeogrāfisko pārklājumu atbilstoši Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēja vajadzībām.  

22.3. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc dienas, kad līgums stājies spēkā, Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējs noslēgtā līguma tekstu publicēs savā pircēja profilā, ievērojot komercnoslēpuma 
aizsardzības prasības. Līguma teksts būs publiski pieejams visā līguma darbības laikā, bet ne 
mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas. 
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23. Konfidencialitāte 

23.1. Ja Pretendents savā piedāvājumā ir iekļāvis informāciju, kuras publiskošana varētu kaitēt tā 
komerciālajām interesēm un kuru Pretendents uzskata par komercnoslēpumu, tas Pretendentam 
nepārprotami jānorāda piedāvājumā. Kā komercnoslēpums nevar tikt norādīta informācija, kuras 
publiskošana Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir obligāta saskaņā ar normatīvo aktu vai 
Nolikuma prasībām. 

23.2. Pretendentam ir pienākums saņemtos iepirkuma materiālus izmantot tikai piedāvājuma izstrādei 
un nenodot trešajām personām. 

24. Fizisko personu datu apstrāde 

24.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veic Pretendenta iesniegto fizisko personu datu apstrādi, lai 
izpildītu uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attiecināmus juridiskus pienākumus un ievērotu 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja leģitīmās intereses, un ir iepirkuma procedūras ietvaros 
Pretendenta iesniegto fizisko personu datu pārzinis.  

24.2. EIS uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošina Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 
kas ir fizisko personu datu pārzinis attiecībā uz EIS e-konkursu sistēmā iesniegto fizisko personu 
datu glabāšanu. 

24.3. Pretendents, kā no savas puses iepirkuma procedūras procesā un iepirkuma līguma izpildē iesaistīto 
personu, ka arī Piedāvājumā norādīto personu (t.sk. apakšuzņēmēju un iepriekšējo pasūtītāju 
kontaktpersonu) personas datu pārzinis, ir atbildīgs par attiecīgu personas datu subjektu datu 
apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu. 

24.4. Piedāvājumu vērtēšana EIS e-konkursu sistēmā: 

24.4.1. Pretendenta EIS e-konkursu sistēmā iesniegto Pretendenta pilnvaroto personu datu 
apstrādes mērķis – izvērtēt Pretendenta Piedāvājuma tiesiskumu. 

24.4.2. Pretendenta EIS e-konkursu sistēmā iesniegto Pretendenta kontaktpersonu datu apstrādes 
mērķis – nodrošināt informācijas apriti. Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju un 
iepriekšējo Pretendenta pasūtītāju kontaktpersonu datu apstrādes mērķis – pārliecināties 
par Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām. 

24.4.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs apstrādā Pretendenta EIS e-konkursu sistēmā 
iesniegtos fizisko personu datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams personas datu apstrādes 
mērķa sasniegšanai.  

24.5. Iepirkuma līguma izpilde: 

24.5.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs apstrādā uzvarējušā Pretendenta EIS e-konkursu 
sistēmā iesniegtos un iepirkuma līgumā iekļautos fizisko personu datus ar mērķi 
nodrošināt iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtā līguma un Nolikuma nosacījumu 
izpildi, ka arī lai ievērotu Pārziņa leģitīmās intereses. 

24.5.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs apstrādā Pretendenta EIS e-konkursu sistēmā 
iesniegtos un iepirkuma līgumā iekļautos fizisko personu datus visā iepirkuma līguma 
darbības laikā, ieskaitot iepirkuma līgumā noteikto garantijas termiņu. Iepirkuma līgumā 
iekļauto fizisko personu datu glabāšanas termiņš  nepārsniedz Arhīvu likumā noteikto uz 
laiku glabājamo dokumentu maksimālo glabāšanas termiņu, ja vien Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējam nav cita tiesiska pamata turpināt iepirkuma glabāšanu, un 
attiecīgi, līgumā iekļauto personas datu apstrādi. 
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D. PIELIKUMI 

Pielikums Nr.1: Piedāvājuma vēstule  

 
Akciju sabiedrībai "Sadales tīkls"  
Šmerļa ielā 1,  
Rīga LV -1160, Latvija 
20_.gada "__". ___________ 

 
Piedāvājuma vēstule atklātam konkursam  

"Speciālās tehnikas rezerves daļu un remonta pakalpojuma iegāde" 
 (ID Nr. IPR–65868) 

 

Iepazinušies ar atklāta konkursa "Speciālās tehnikas rezerves daļu un remonta pakalpojuma iegāde" 
dokumentiem un tā grozījumiem, papildinājumiem un pielikumiem, kuru saņemšana ar šo ir apliecināta, 
mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti pretendenta ________________________ 
vārdā, piedāvājam sniegt Preču un/vai Pakalpojuma piegādi pēc Pasūtītāja noteikumiem, kā to paredz 
līguma noteikumi un atklāta konkursa prasības, par cenām un piedāvātās atlaides % apmēru, kas minētas 
piedāvājumā. 
Iesniedzam piedāvājumu uz Daļām: _______________ 
 

Apliecinām: 

- piedāvājums ir spēkā 180 (viens simts astoņdesmit) dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas beigu 
datuma, un tas mums būs saistošs, un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī, līdz noteiktā perioda beigām; 

- mēs, kā Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, patiesais labuma 
guvējs, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu 
darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas 
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas 
dienai), neesam atzīti par vainīgu vai mums nav piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par 
jebkuru no sekojošiem 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, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana 

terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai 
personas vervēšana vai apmācīšana terora aktu veikšanai; 

e) cilvēku tirdzniecība; 
f) izvairīšanās no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas; 

- mums, kā uzņēmumam, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība vai 
mēs netiekam likvidēti; 

- mums kā Pretendentam nav konstatēti nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR;  

- mēs saprotam, ka Pasūtītājs pārbaudīs informāciju pieejamajās publiskajās datu bāzēs par parādu 
neesamību uz Piedāvājuma iesniegšanas dienu  un uz dienu, kad tiks pieņemts lēmums par iespējamu 
iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un šādā pārbaudē konstatētie parādi būs par iemeslu 
Piedāvājuma noraidīšanai; 

- mēs, kā Pretendents, ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā 
un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (12 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), 
neesam atzīti par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa 
vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, 
par sadarbību iecietības programmas ietvaros mūs ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi 
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naudas sodu; 
- mēs, kā Pretendents, ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas 

spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams (a) 3 gadu laikā līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai; (b) 12 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), neesam 
atzīti par vainīgu un sodīti pārkāpumā, kas izpaužas kā: 
a) vienas vai vairāku personu nodarbināšanā, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai tās nav 

tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī; 
b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos noteiktajā 

termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama 
par personām, kuras uzsāk darbu; 

- attiecībā uz mums, kā Pretendentu, mūsu valdes vai padomes locekļiem, patieso labuma guvēju, 
pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt mūs 
darbībās, kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas 
finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 
organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē Sarunās noteiktā līguma izpildi; 

- iepirkuma procedūras ietvaros iesniegtajā piedāvājuma cenā un cenā līguma izpildes laikā ir un būs 
iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar pakalpojumu izpildi un mēs saprotam, ka 
Pasūtītājs neakceptēs nekādas papildus izmaksas; 

- apņemamies neveikt krāpnieciskas un koruptīvas darbības iepirkumu procesā, ievērot konkurenci 
regulējošo normatīvo aktu prasības, neiesaistīties konkurenci ierobežojošos darījumos un nepieļaut 
interešu konflikta situācijas savstarpējā sadarbībā; 

- saskaņā ar mums pieejamo informāciju iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts nav 
saistīts ar mums (Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 30. panta pirmās vai otrās 
daļas izpratnē) un nav ieinteresēts kāda konkrēta pretendenta izvēlē; 

- mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, neesam iesaistīti un ar mums 
saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā; 

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas; 
- esam iepazinušies ar visiem Nolikuma dokumentiem. Mums ir pilnībā saprotami tajā minētie 

nosacījumi un prasības, akceptējam tos un esam gatavi slēgt (parakstīt) Vienošanos, ievērojot 
Nolikuma noteikumus; 

- piedāvājuma cenās un cenās Vienošanās izpildes laikā ir un būs iekļautas visas iespējamās izmaksas, 
kas saistītas ar pasūtījumu izpildi; 

- mēs akceptējam faktu, ka Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav obligāti pieņemt lētāko 
piedāvājumu vai vispār kādu no saņemtajiem piedāvājumiem;  

- piedāvātā cena un atlaides % apmērs būs nemainīgs visā vispārīgās vienošanās darbības laikā; 
- piedāvājuma daļās  ______________________ norādīta informācija ir uzskatāma par Pretendenta 

komercnoslēpumu Komerclikuma 19.panta pirmās daļas izpratnē un nav atklājama trešajām 
personām saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 19.panta otrās daļas 
prasībām. 

 
 
 
Vai uzņēmums ir mazais vai vidējais uzņēmums:1____________________ 
 
Paraksta tiesīgās vai pilnvarotās  personas vārds, uzvārds: ______________________ 
 
 
Paraksts: ___________________ 
  

 
1 Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada 
bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;  
Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un 
kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. 
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Pielikums Nr.2: Informācija par pretendentu 

 
Informācija par Pretendentu 

 
1. Pretendenta nosaukums  
2. Adrese  
3. Tālrunis  
4. E-pasts  
5. Kredītiestāde  
6. Konta Nr.  
7. Kods  
8. Kontaktpersona  
9. Kontaktpersonas tālrunis  
10. Kontaktpersonas e-pasts  

 
Iespējamās Vienošanās izpildei tiks piesaistīti šādi apakšuzņēmēji (aizpildīt, ja nepieciešams): 
Apakšuzņēmēja 

nosaukums 
Apakšuzņēmēja 

Reģ. Nr. 
Apakšuzņēmēja darbu 

saraksts 
Apakšuzņēmēja piegādes/ Pakalpojuma 

apjoms % no kopējā apjoma 
    
    
    

 
 
Informācija par pieredzi, saskaņā ar Nolikuma 13.1.12.punktu 

Nr. Pasūtītājs Pieredzes apraksts 
(Preču piegāde vai 

Pakalpojums) 

Pasūtītāja 
kontaktpersona 

Preču piegādes vai 
Pakalpojuma sniegšanas 
līguma laiks (no -līdz) 

Piezīmes 

      
      
      
      

 
 
Pretendents ir šādu speciālās tehnikas rezerves daļu ražotāja oficiālais/ pilnvarotais pārstāvis Latvijā 
(aizpildīt, ja attiecināms uz Pretendentu): 

Nr. Ražotājs Rezerves daļu vai speciālās 
tehnikas pakalpojuma veids 

Dokuments, kas 
apliecina pārstāvību* 

 …   
 …   
 …   

*Ja informācija, kas apliecina pārstāvību, ir pieejama elektroniski publiski un bez maksas pieejamās 
mājas lapās, Pretendents var norādīt saiti (linku), kur Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var iegūt šo 
informāciju. 
 
 
Daļai Nr.1 
Vai Pretendentam ir Preču piegādes iespējas uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja adresēm (visā 
Latvijas teritorijā)? Ja Jā, kādas (piegāde ar kurjeru, Pretendenta darbinieku, uz tuvāko pakomātu un 
tml.)? Kādas ir piegādes izmaksas?: 
________________________________________________________________  
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Pielikums Nr.3: Preču un Pakalpojumu veidi 

 
Tehniskais piedāvājums 

 
3.1: Daļa 1 - Preču pozīciju piedāvājums 

Nr. Rezerves daļu veidi 
Nodrošina šīs Preces 

(Jā / Nē) 
Ir pilnvarotais/ oficiālais 

pārstāvis (Jā / Nē) 

1. Gultņi, blīvslēgi   
2. Laivas un to aprīkojums   
3. Tehnikas elektroiekārtas un to rezerves 

daļas   
4. Riepu remonta materiāli   
5. Hidrosistēmu elementi un mezgli   
6. Skrūves, savienojumi, stiprinājumi   
7. Auto aprīkojums (vinčas, tenti, bākugunis, 

stropes utml.)   
8. Gaitas iekārtu rezerves daļas    
9. Auto ķīmija, auto krāsas, krāsošanas 

materiāli   
10. Motora barošanas sistēmu rezerves daļas   
11. Gumijas lentas un piedziņas siksnas   
12. Industriālās plastmasas un šķiedras 

izstrādājumi   
13. Zāģu ripas   
14. Transporta līdzekļu stikli    
15. Kardāni un piedziņas mehānismi   
16. Frēzēšanas iekārtu rezerves daļas   
17. Prinoth gaitas iekārtas rezerves daļas   
18. Huddig rezerves daļas   
19. JCB un CAT rezerves daļas   
20. New holland rezerves daļas   
21. John Deere rezerves daļas   
22. Jarraf rezerves daļas   
23. Pašgājēju hidropacēlāju rezerves daļas   
24. MTZ, Belarus un citu NVS ražotu tehnikas 

vienību rezerves daļas   
25. Auto iekrāvēju rezerves daļas   
26. Tahogrāfi un ātruma ierobežošanas ierīces   
27. Urbšanas iekārtu rezerves daļas   
28. Hidromanipulatoru un celtņu rezerves daļas   
29. Metināšanas un metālapstrādes materiāli   
30. Servisa instrumenti un aprīkojums   
31. Traktoru / kravas auto motoru un 

transmisijas rezerves daļas   
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3.2: Pakalpojuma veidu piedāvājums 

Nr. Remontējamās tehnikas markas un Pakalpojumu veidi 
Nodrošina remonta 
pakalpojumu (Jā / 

Nē) 

Ir oficiāls 
pārstāvis (Jā / 

Nē) 

1. Traktori MTZ; Belarus un citi NVS ražotie   
2. Traktori John Deere   
3. Traktori New Holland   
4. Traktori JCB un CAT   
5. Traktori Jarraff   
6. Traktori Huddig (ieskaitot cilvēku pacēlāju Huddig Lift 

1160)   
7. Kāpurķēžu traktori Prinoth   
8. Trašu tīrīšanas frēzes Rayco; PriemeTech    
9. Pašgājējs krāvējs Sennebogen   
10. Hidromani pulatori Vreten Kran; Kesla; Hiab; 

Palfinger; Loglift utml.   
11. Kravas automašīnas MAN   
12. Kravas automašīnas  Mercedes Benz   
13. Kravas automašīnas  Volvo   
14. Vieglo automašīnu piekabes    
15. Kravas automašīnu piekabes    
16. Traktoru piekabes    
17. Cilvēku pacēlāji   PLAp; CMC; utml.   
18. Personāla pacēlāji pašgājēji DINO; CMC; BLUELIFT   
19. Urbšanas iekārtas BM-205; BM-302; BKM-317; utml.   
20. Miniekskavatori Hyundai; Bobcat; Kubota utml.   
21. Iekrāvēji Doosan; Palazzani; utml.   
22. AutoiekrāvējiYang; UN Forklift;  FD-80T; Cesab; 

Nissan; Balcankar utml.   
23. Kvadricikli un sniegamotocikli Suzuki; Yamaha; Artic 

Cat utml.   
24. Salona šūšanas pakalpojumi   
25. Balstiekārtas diagnostika un remonts   
26. Kondicionēšanas sistēmu diagnostika un remonts   
27. Turbīnu remonts un diagnostika   
28. Automobiļu elektroiekārtu diagnostika un remonts   
29. Traktortehnikas elektroiekārtu diagnostika un remonts   
30. Metāla detaļu izgatavošana   
31. Virsbūves remonta un krāsošanas pakalpojumi   
32. Celšanas materiālu (virves; troses; štropes) diagnostika 

un izgatavošana / remonts   
33. Riepu remonts; balansēšana; montāža   
34. Stiklašķiedras / plastikāta detaļu izgatavošana un 

remonts   
35. Kardānu remonts; balansēšana   
36. Dzesēšanas radiatoru remonts   
37. Traktoru un kravas automobiļu transmisijas 

diagnostika un remonts   
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Nr. Remontējamās tehnikas markas un Pakalpojumu veidi 
Nodrošina remonta 
pakalpojumu (Jā / 

Nē) 

Ir oficiāls 
pārstāvis (Jā / 

Nē) 

38. Traktoru un kravas automobiļu iekšdedzes motoru 
diagnostika un remonts   

39. Automobiļu un traktortehnikas stiklu uzstādīšana   
40. Pašgājēju hidropacēlāju diagnostika un remonts   
41. Tahogrāfu pārbaude un veritifikācija   
42. Hidraulisko un pneimatisko sistēmu diagnostika un 

remonts   
43. Urbšanas iekārtu remonts   
44. Hidromanipulātoru un hidropacēlāju diagnostika un 

remonts   
45. Metināšanas un metāla apstrādes pakalpojumi   
46. Autoiekrāvēju servisa pakalpojumi   
47. Riteņu ģeometrijas regulēšanas pakalpojumi   
48. Kravas auto bremžu diagnostikas; pārbaudes un 

remonta pakalpojumi   
49. Transportlīdzekļu evakuācijas pakalpojumi   
50. Zāģa ripu asināšana   
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Pielikums Nr.4: Pakalpojumu pieteikšanas un saskaņošanas kārtība (Daļai Nr.2) 

 
Pakalpojumu pieteikšanas un saskaņošanas kārtība speciālās tehnikas uzturēšanas 

pakalpojumu iegādei 
 

Pakalpojumu sniegšanas kritēriji 

1. Pasūtītāja pilnvarotā persona, pirms transporta līdzekļa nogādāšanas Pakalpojumu sniegšanas 
vietā, saskaņo ar Izpildītāju darbu veikšanas sākuma laiku, veicamo plānoto Pakalpojumu apjomu 
un veidu vismaz __ (_______) ____iepriekš: 
2. Pasūtītāja pilnvarotā persona pirms Pakalpojumu sniegšanas informē Izpildītāju par transporta 
līdzekļa veidu, pieteikšanas cēloni (ceļu satiksmes negadījums, tehnisks bojājums), un apstākļiem, 
kuri var būtiski iespaidot Pakalpojuma sniegšanu. 
3. Pasūtītāja pilnvarotā persona vai pilnvarotās personas nozīmēta kontaktpersona, pēc Pakalpojumu 
sniegšanas, pieņem transporta līdzekli no Izpildītāja ar Izpildītāju saskaņotajā termiņā. 
4. Izpildītājs pieņem Pasūtītāja transporta līdzekli Pakalpojuma sniegšanai tikai pēc Pasūtītāja 
pilnvarotās personas pieteikuma iepriekš saskaņotajā laikā. Sīko remontdarbu (riepu remonts, 
spuldžu maiņa, eļļas, dzesēšanas šķidruma papildināšana) veikšana notiek ārpus pastāvošās rindas 
kārtības. 
5. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas pieprasījuma sniedz visu nepieciešamo informāciju 
par Pakalpojuma sniegšanas norisi, transporta līdzekļa ekspluatāciju un citiem jautājumiem, kas ir 
Izpildītāja kompetencē. 
6. Izpildītājs ar Pasūtītāja pilnvarotām personām saskaņo pa telefonu un/vai e-pastā visus darbus, to 
apjomus, izmaksas, termiņus, kā arī oriģinālo vai analogo rezerves daļu uzstādīšanu. 
7. Izpildītājs ar Pasūtītāja pilnvarotajām personām, pirms darbu veikšanas obligāti sazinās (e-pastā, 
telefoniski un/vai klātienē) un saskaņo lietotu rezerves daļu uzstādīšanu. 
8. Ja pirms darbu uzsākšanas tiek konstatēti transporta līdzekļu mehāniski bojājumi, Izpildītājs pa 
telefonu par to informē Pasūtītāja pilnvaroto personu un/vai saskaņo Pakalpojuma izpildes 
iespējamo ietekmi uz transporta līdzekli vai kravu. 
9. Izpildītājs pēc iespējas ātrāk, savu iespēju robežās nodrošina, lai Pakalpojumu būtu iespējams 
sniegt plānotā laika periodā saskaņā ar veicamo darbu aprakstu. 
10. Izpildītājs savlaicīgi, bet ne vēlāk kā __ (_______) ___________ pirms iepriekš saskaņotā 
transporta līdzekļa saņemšanas laika, informē pa telefonu Pasūtītāja pilnvarotās personas par 
paredzamo transporta līdzekļa saņemšanas laiku vai arī par visiem neparedzētiem apstākļiem, kuru 
rezultātā transporta līdzekli nav iespējams nodot Pasūtītājam iepriekš saskaņotajā laikā. 
11. Izpildītājs izsniedz transporta līdzekli pilnvarotās personas nozīmētajai kontaktpersonai 
(transporta līdzekļa vadītājam), informē par veiktajiem darbiem un saņem parakstu par transporta 
līdzekļa nodošanu. 
12. Izpildītājs ne vēlāk, kā 1 darba dienas laikā pēc pakalpojuma sniegšanas un transporta līdzekļa 
izsniegšanas izraksta rēķinu un nosūta Pasūtītājam uz norādīto e-pastu.  

 
 

  



23 
 

Pielikums Nr.5: Piemērojamās atlaides, cenas un garantijas 

 

Finanšu piedāvājums 

 

Nr. Apraksts 
Daļa Nr.1 "Speciālās 
tehnikas rezerves daļu 

iegāde" 

Daļa Nr.2 "Remonta 
pakalpojuma iegāde" 

1 Atlaide rezerves daļām no Preču 
mazumtirdzniecības cenas (%) 

 - 

2 Pakalpojuma sniegšanai piedāvātā 
autoservisa vidējā darba stundas cena, EUR 
bez PVN (izņemot evakuatora pakalpojumus) 

-  

3 Atlaide Pakalpojuma sniegšanā 
izmantojamajām/ uzstādāmajām rezerves 
daļām  no mazumtirdzniecības cenas (%) 

-  

4 Izbraukuma brigādes darba (1 c/st) vidējās 
izmaksas, EUR bez PVN 

-  

5 Izbraukuma brigādes transporta (1 km) 
izmaksas, kurās tiek iekļautas visas izmaksas, 
kas saistās ar braucienu, tajā skaitā arī 
personāla izmaksas (piemēram, alga šoferim), 
EUR bez PVN 

-  

 
Pretendenta garantija uzstādītajām rezerves daļām (saskaņā ar rezerves daļu piegādātāja garantijas 
termiņiem) – Daļai Nr.2: 

 
1. oriģinālajām rezerves daļām (mēneši, km vai m/h) 

 
 

2. analogām rezerves daļām (mēneši, km vai m/h)  

 
 

3. izpildītajiem darbiem (mēneši, km vai m/h)  
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Pielikums Nr.6. Stacionāro veikalu un servisu saraksts 

 
Tabula Nr.6.1: Daļa Nr.1 "Speciālās tehnikas rezerves daļu iegāde" - Stacionāro tirdzniecības vietu 
(veikalu) saraksts 
Nr. Veikala nosaukums Adrese Kontaktpersona Tālr., e-pasts 
     
     
     
     
     

 
 

Tabula Nr.6.2: Daļa Nr.2 "Remonta pakalpojuma iegāde" – Pakalpojuma sniegšanas vietu (servisu) 
saraksts 

Nr. Servisa nosaukums Adrese Kontaktpersona Tālr., e-pasts 
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Pielikums Nr.7: Vispārīgās vienošanās projekts 

Pievienots atsevišķā failā 
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Pielikums Nr.8: Profesionālās darbības pārkāpumi, par kuriem paredzēta Pretendentu 
izslēgšana, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumiem Nr.109 

"Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem"  

1. tabula 

Noziedzīgs nodarījums Atbilstošais Krimināllikuma pants 

Zemes, mežu un ūdeņu piesārņošana un piegružošana 102. pants 

Pasākumu neveikšana dabas vides piesārņojuma likvidēšanai 105. pants 

Datu slēpšana par dabas vides piesārņojumu 106. pants 

Negodīga konkurence, maldinoša reklāma un negodīga 
komercprakse 

211. pants 

Grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpšana 217. pants 

Darba samaksas noteikumu pārkāpšana 217.1 pants 

2. tabula 

Pārkāpums Atbilstošais tiesiskais regulējums 

Epidemioloģiskās drošības prasību 
pārkāpšana 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 42. pants 
Epidemioloģiskās drošības likuma 37.5 pants 
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 50. panta 
pirmā daļa 

Darījumu veikšana, ja Valsts ieņēmumu 
dienests ir apturējis nodokļu maksātāja 
saimniecisko darbību 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 156.7 pants 
Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 138. pants 

Darba samaksas noteikumu pārkāpšana Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.10 pants 
Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 137. pants 

Komercdarbība bez reģistrēšanas vai bez 
speciālās atļaujas (licences), izziņas vai 
atļaujas un komercdarbības veikšana, 
pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē), 
izziņā vai atļaujā minētos nosacījumus 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.2 pants  

Pieļaujamā bīstamo vielu daudzuma 
pārsniegšana precēs 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.10 pants  

Viltotu preču pārdošana Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.14 pants 
Dizainparaugu likuma 53. pants 

Preču zīmes, citas atšķirības zīmes un 
dizainparauga nelikumīga izmantošana 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.17 pants 
Dizainparaugu likuma 53. pants 
Preču zīmju likuma 91. panta pirmā, otrā vai trešā daļa 

Stratēģiskas nozīmes preču aprites 
noteikumu pārkāpšana 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.1 pants 
Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 20. panta pirmā 
vai otrā daļa 

Muitas režīmu izpildes noteikumu 
pārkāpšana 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.10 pants 
Muitas likuma 29. panta pirmā, otrā, devītā, vienpadsmitā, 
divpadsmitā vai piecpadsmitā daļa 
Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 20. panta trešā, 
ceturtā vai piektā daļa 

Kontrabanda Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.12 pants 
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Muitas likuma 29. panta trīspadsmitā daļa 
Nepatiesu informāciju saturošu 
dokumentu iesniegšana muitas iestādei 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.13 pants 
Muitas likuma 29. panta trešā daļa 

Preču deklarēšana ar neīstu nosaukumu 
vai neatbilstošu kodu 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.14 pants 
Muitas likuma 29. panta trešā daļa 

Neatļautas darbības ar muitošanai 
pakļautajām precēm un citām vērtībām 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.15 pants 
Muitas likuma 29. panta piektā, sestā, septītā, astotā, 
desmitā, trīspadsmitā vai četrpadsmitā daļa 

 
 


