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1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

 

Nolikumā lietotie saīsinājumi: 

Iepirkuma procedūra (arī Iepirkums) – iepirkuma procedūra “Centralizētās siltumapgādes 

sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Balvos – būvprojekta izstrāde, būvniecības 

darbi un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs 1.12/18BE, kas tiek rīkota pamatojoties uz 

iepirkuma procedūras 1.posma un 2.posma nolikumu. 

Kandidāts – fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas 

attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus, kas ir 

iesniegusi pieteikumu Iepirkumam un piedalās iepirkuma procedūrā līdz piedāvājumu 

iesniegšanai. 

Nolikums – iepirkuma procedūras 1. un/vai 2.posma nolikums, ja pašā nolikumā nav precizēts 

par kura posma nolikumu ir runa. 

Pasūtītājs – Akciju sabiedrība “BALVU ENERĢIJA” (A/S “BALVU ENERĢIJA”). 

Piedāvājums – Pretendenta sagatavotā dokumentācija, kas ir iesniegta Pasūtītājam Iepirkuma 

2. posmam. 

Pieteikums – Kandidāta sagatavota dokumentācija, kas ir iesniegta Pasūtītājam iepirkuma 

procedūras 1. posmā – kandidātu atlasei. 

Pretendents – Kandidāts, kas tika uzaicināts piedāvājumu iesniegšanai un ir iesniedzis 

piedāvājumu iepirkuma procedūras 2. posmā. 

Uzņēmējs – Pretendents, ar kuru ir noslēgts Iepirkuma līgums. 

 

1. Informācija par iepirkumu: 

1.1. Iepirkuma procedūra tiek rīkota saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja “Iepirkumu 

vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” (08.05.2017. redakcija, 

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Vadlinijas_SPS_20170508.pdf) (turpmāk – 

Vadlīnijas) un nolikumā noteiktajām prasībām. 

1.2. Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un 

vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros. 

1.3. Iepirkuma procedūra sastāv no diviem posmiem: 

1. posms – Kandidātu atlase, kurā piedalās visi Kandidāti, kuri ir iesnieguši Pieteikumu 

iepirkuma procedūrā, kurā tiks atlasīti Kandidāti tālākai dalībai iepirkuma procedūrā un 

Piedāvājumu iesniegšanai atbilstoši uzaicinājumā noteiktām prasībām; 

2. posms –saimnieciski visizdevīgākā Piedāvājuma izvēle. 

2. Iepirkuma identifikācijas numurs: 1.12/18BE 

3. Ziņas par Pasūtītāju: 

3.1. Pasūtītājs: Akciju sabiedrība “BALVU ENERĢIJA” 

3.2. Reģistrācijas Nr. 40003148480 

3.3. Juridiskā adrese: Balvu nov., Balvi, Vidzemes iela 9C, LV-4501 

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Vadlinijas_SPS_20170508.pdf
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3.4. Faktiskā adrese: Balvu nov., Balvi, Bērzpils iela 30, LV-4501 

3.5. Iepirkuma procedūru veic ar Pasūtītāja 2018. gada 13. decembra rīkojumu Nr.1-2/18 

izveidota Iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija). 

3.6. Kontaktpersonas: A/S “BALVU ENERĢIJA” valdes priekšsēdētājs Sandris Šalajevs, 

tālr.: +371 29245699, e-pasts: valde@balvuenergija.lv. 

4. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms: 

4.1. Iepirkuma priekšmets: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas 

biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 7 MW (ar papildus kondensācijas ekonomaizeru) 

izbūvei Balvos, kā arī būvdarbu veikšana minētajā objektā (turpmāk – Objekts), saskaņā ar visu 

iepirkuma procedūras dokumentu (t.sk. nolikuma ar visiem pielikumiem) prasībām, tehnisko 

specifikāciju, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, Latvijas būvnormatīvus, standartus un 

Eiropas standartizācijas organizācijas standartus, ja kāds no tiem nav adaptēts Latvijas 

Republikā. Iepirkuma priekšmets tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā 

projekta AS “BALVU ENERĢIJA” energoefektivitātes veicināšana centralizētajā siltumapgādē” 

ietvaros.  

4.2. Precīza tehniskā specifikācija tiks izsniegta uz iepirkuma procedūras 2.posmu 

uzaicinātajiem Pretendentiem. 

4.3. Iepirkuma līguma (turpmāk arī – Līgums) projekts tiks pievienots uzaicinājumam 

Pretendentam iesniegt piedāvājumu, taču būtiskākie līguma noslēgšanas nosacījumi ir minēti 

nolikuma 66. - 71.punktā. 

4.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV): 

4.4.1. galvenais priekšmets (CPV kods): 45220000-5 (Inženiertehniskie un celtniecības darbi); 

4.4.2. papildu priekšmeti (CPV kodi): 71220000-6 (Arhitektūras projektēšanas pakalpojumi) 

71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi). 

5. Līguma izpildes laiks un vieta: 

5.1. Būvdarbu veikšanas vieta: Balvu pilsēta. 

5.2. Līguma izpildes termiņš: Kandidātam, sagatavojot pieteikumu iepirkumam, jāņem vērā, 

ka darbu (būvdarbu un iekārtu montāžas), izpildes termiņš ir 2020.gada 21.februāris, savukārt, 

objekta nodošanas eskpluatācijā termiņš ir 2020.gada 9.aprīlis. Ja normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā iepirkuma līguma izpildes laikā tiks pieņemts normatīvais akts vai izdots 

rīkojums, saskaņā ar kuru tiks pagarināts projekta īstenošanas termiņš, pasūtītājam ir tiesības 

pagarināt iepirkuma līguma izpildes termiņu saskaņā ar attiecīgajā normatīvajā aktā paredzēto 

projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu. 

5.3. Kandidātiem un Pretendentiem ir iespējams veikt objektu apsekošanu, par laiku iepriekš 

vienojoties ar nolikuma 3.5.punktā norādīto kontaktpersonu. 

6. Pieteikumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība. Pieteikuma/Piedāvājuma 

derīguma termiņš 

6.1. Pieteikums jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2019.gada 25. janvāra, plkst. 14:00, 

Balvu nov., Balvi, Bērzpils iela 30, LV-4501, personīgi (darba dienās no plkst. 08:00 līdz 

17:00), ar kurjeru vai atsūtot pa pastu. 

6.2. Nosūtot Pieteikumu pa pastu, Kandidāts uzņemas atbildību par Pieteikuma saņemšanu 

nolikuma 6.1.punktā norādītajā vietā un termiņā. 

https://www.iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/6590/clasif/main/
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6.3. Pieteikumi, kas tiks iesniegti personīgi vai ar kurjeru pēc noteiktā Pieteikumu 

iesniegšanas termiņa beigām vai kuru ārējais iepakojums nenodrošina to, lai Pieteikumā iekļautā 

informācija nebūtu pieejama līdz Pieteikumu atvēršanai, netiks pieņemti, bet tiks nodoti atpakaļ 

Kandidātam. Pieteikumi, kas tiks saņemti pa pastu pēc noteiktā Pieteikumu iesniegšanas termiņa 

beigām, neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ Kandidātam, norādot saņemšanas datumu un laiku. 

6.4. Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 150 (viens simts piecdesmit) dienas no 

Piedāvājuma iesniegšanas brīža. Ja Piedāvājuma derīguma termiņš neatbilst šajā punktā 

minētajiem noteikumiem, tas tiek noraidīts. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var lūgt 

Pretendentu pagarināt Piedāvājuma derīguma termiņu, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma (redakcija, kas ir spēkā no 2017.gada 1.aprīļa) (turpmāk – SPSIL) 

27.panta trešās daļas noteikumus. Ja Pretendents atsakās pagarināt Piedāvājuma derīguma 

termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst 

iepirkuma nolikuma prasībām un pēc piedāvājumu salīdzināšanas un novērtēšanas ir nākamais 

saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, un, ņemot vērā Pasūtītāja lūgumu, pretendents ir 

pagarinājis Piedāvājuma derīguma termiņu. 

7. Piedāvājuma nodrošinājums 

7.1. Kopā ar Piedāvājumu, Pretendentam jāiesniedz Piedāvājuma nodrošinājums, kas var būt 

bankas, apdrošināšanas sabiedrības (jāpievieno maksājuma pamatojošs dokumenta par 

apdrošināšanas prēmijas iemaksas veikšanu) izsniegtais nodrošinājums vai noteiktās naudas 

summas iemaksa Pasūtītāja norādīta bankas kontā LV67UNLA0050001655144. 

7.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt ne mazākam par 60 000,00 EUR (sešdesmit 

tūkstoši euro); 

7.3. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 150 (viens simts piecdesmit) 

dienas no Piedāvājuma atvēršanas dienas līdz līguma noslēgšanai un līguma saistību izpildes 

nodrošinājuma iesniegšanas brīdim. Ja Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš būs mazāks, 

piedāvājums tiks noraidīts. Piedāvājuma nodrošinājums uzvarētājam tiks izsniegts pēc līguma 

saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas, savukārt pārējiem Pretendentiem, ņemot vērā 

nolikuma 6.4.punktā norādīto regulējumu – pēc līguma noslēgšanas ar uzvarētāju. 

Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājumu, ievērojot SPSIL 

27.panta sesto daļu. 

7.4. Ja piedāvājuma nodrošinājums netiks ietverts Pretendenta piedāvājumā  vai neatbildīs 

Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiks 

noraidīts. 

8. Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana 

8.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma procedūras 1.posma 

dokumentiem uzņēmuma A/S “BALVU ENERĢIJA” tīmekļvietnē 

http://www.balvuenergija.lv/iepirkumi.htm no iepirkuma procedūras izsludināšanas brīža. 

8.2. Ja Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju 

Iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, 

Pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz Piegādātājiem 6 (sešu) dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo 

dokumentu pieprasījums. 

8.3. Jautājumi par nolikumu un iepirkuma procedūru iesniedzami rakstiskā veidā, nosūtot pa 

pastu uz Balvu nov., Balvi, Bērzpils iela 30, LV-4501, vai e-pastu: valde@balvuenergija.lv. 

8.4. Ja Ieinteresētais piegādātājs ne vēlāk kā 8 (astoņas) dienas pirms 

Pieteikumu/Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir pieprasījis papildu informāciju par 
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Iepirkuma procedūru, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) 

dienas pirms Pieteikumu/Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

8.5. Papildu informāciju par Iepirkuma procedūru Pasūtītājs ievieto nolikuma 8.1.punktā 

norādītajā tīmekļvietnē, norādot arī uzdoto jautājumu, nenorādot jautājuma uzdevēju, kā arī 

nosūtot atbildi piegādātājam, kas uzdevis jautājumu. 

8.6. Ja papildu informāciju par Iepirkuma procedūru Pasūtītājs ir ievietojis nolikuma 

8.1.punktā norādītajā tīmekļvietnē, tiek uzskatīts, ka Kandidāts/Pretendents ir saņēmis papildu 

informāciju. 

8.7. Kandidātiem/Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi informācijai, kas saistībā ar šo 

iepirkumu tiks publicēta nolikuma 8.1.punktā norādītajā tīmekļvietnē. 

 

2. PRASĪBAS PIETEIKUMA/PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMAM UN 

IESNIEGŠANAI 

9. Kandidāti/Pretendenti, iesniedzot pieteikumu/piedāvājumu, vienlaikus apņemas ievērot 

visus noteiktos nosacījumus, t.sk. dokumentu noformēšanā un iesniegšanā, un precīzi ievērot 

iepirkuma procedūras nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības. 

10. Pieteikumam/Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Nolikumā un tā pielikumos minētajām 

prasībām. 

11. Kandidāts/Pretendents sagatavo 1 (vienu) Pieteikuma dokumentu oriģinālu ar atzīmi 

“ORIĢINĀLS” un 1 (vienu) kopiju ar atzīmi “KOPIJA”. 

12. Pieteikums/Piedāvājums ir jāiesniedz vienā aizlīmētā iepakojumā. 

Pieteikuma/Piedāvājuma iepakojuma līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar 

Kandidāta/Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas parakstu. 

13. Uz iepakojuma jānorāda šāda informācija: 

13.1. Pasūtītāja nosaukums un faktiskā adrese: A/S “BALVU ENERĢIJA”, Balvu nov., Balvi, 

Bērzpils iela 30, LV-4501; 

13.2. Kandidāta/Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese; 

13.3. Atzīme: Pieteikums/Piedāvājums iepirkuma procedūrai “Centralizētās siltumapgādes 

sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Balvos – būvprojekta izstrāde, 

būvniecības darbi un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. 1.12/18BE; 

13.4. Norāde: “Neatvērt pirms pieteikuma/piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām”. 

14. Pieteikums/Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā drukātā veidā, bez labojumiem un 

dzēsumiem. Ja Kandidāts/Pieteikums iesniedz dokumentus kādā citā svešvalodā, tiem jāpievieno 

paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaru vai tās kopiju) apliecināts 

tulkojums latviešu valodā. 

15. Pieteikuma/Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo un jānoformē saskaņā ar 2010.gada 

28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība” un Nolikuma prasībām. 

16. Pieteikuma/Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no 

jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja 

pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs 
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jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, 

noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. 

17. Katram Pieteikuma/Piedāvājuma eksemplāram (gan oriģinālam, gan kopijai) jābūt: 

17.1. caurauklotam (cauršūtam), tā, lai nebūtu, iespējams nomainīt lapas; 

17.2. uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu 

lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Kandidāta/Pretendenta zīmoga (ja 

tāds ir) nospiedumu apliecina Kandidāta/Pretendenta paraksttiesīgā vai tā pilnvarotā persona; 

17.3. ar secīgi numurētām lapām; 

17.4. ar pievienotu satura rādītāju. 

18. Kandidāts/Pretendents pirms Pieteikuma/Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var 

grozīt vai atsaukt iesniegto Pieteikumu/Piedāvājumu. 

19. Visi Pieteikuma/Piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

20. Pieteikumu/Piedāvājumu paraksta Kandidāta/Pretendenta paraksta tiesīgā persona vai 

pilnvarotā persona (pievienojot pilnvaru vai tās kopiju). 

21. Kandidāts, noformējot Pieteikumu, nodrošina, ka no Pieteikumā iekļautās informācijas ir 

skaidri secināma Kandidāta kvalifikācija. 

22. Visai Kandidāta/Pretendenta Pieteikumā/Piedāvājumā sniegtai informācijai ir jābūt 

patiesai. Ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas par Kandidāta/Pretendenta 

Pieteikumā/Piedāvājumā sniegtās informācijas patiesību vai dokumenta kopijas autentiskumu, tai 

ir tiesības pieprasīt, lai Kandidāts/Pretendents apstiprina informācijas patiesību un/vai uzrāda 

apstiprinoša dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. 

23. Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas 

institūcijas, iepirkuma komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms 

iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā 

6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis 

īsāku tā derīguma termiņu. 

24. Kandidāti/Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu Pieteikuma/Piedāvājuma 

sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 

25. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 

26. Kandidāta Pieteikumā dokumenti grupējami šādā secībā: 

26.1. Pieteikuma titullapa; 

26.2. Satura rādītājs; 

26.3. Pieteikuma vēstule; 

26.4. Kandidāta kvalifikācijas dokumenti; 

27. Pretendenta Piedāvājumā dokumenti grupējami šādā secībā: 

27.1. Piedāvājuma titullapa; 

27.2. Satura rādītājs; 

27.3. Piedāvājuma vēstule; 

27.4. Piedāvājuma nodrošinājuma kopija 
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27.5. Pretendenta Tehniskais piedavājums; 

27.6. Pretendenta Finanšu piedavājums 

 

3. KANDIDĀTA/PRETENDENTA IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI 

28. Pasūtītājs izslēdz kandidātu/pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā šādos 

gadījumos: 

28.1. SPSIL 48.panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā; 

28.2. SPSIL 48.panta pirmās daļas 3.punktā minētajā gadījumā; 

28.3. SPSIL 48.panta pirmās daļas 6.punktā minētajā gadījumā; 

28.4. SPSIL 48.panta pirmās daļas 8.punktā minētajā gadījumā; 

28.5. uz personālsabiedrības biedru (ja kandidāts/pretendents ir personālsabiedrība) ir 

attiecināmi SPSIL 48.panta pirmās daļas 2., 3., 6., 8.punktā minētie nosacījumi, 

28.6. uz kandidāta/pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes 

līguma vērtības, ir attiecināmi SPSIL 48.panta pirmās daļas 2., 3., 6., 8.punktā minētie 

nosacījumi, 

28.7. uz kandidāta/pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts/pretendents 

balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi SPSIL 48.panta pirmās daļas 

2., 3.,  6., 8.punktā minētie nosacījumi. 

28.8. Pārbaudot, izslēgšanas nosacījumus, pasūtītājs rīkojas, ievērojot SPSIL 48.panta ceturtās 

daļas 2.punkta, sestās daļas, septītās daļas, astotās daļas, devītās daļas, desmitās daļas, 

vienpadsmitās daļas, divpadsmitās daļas, trīspadsmitās daļas 1. un 2.punkta, piecpadsmitās daļas 

2.punkta un sešpadsmitās daļas regulējumu. 

 

4. PRASĪBAS KANDIDĀTIEM/PRETENDENTIEM. 

IESNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA UN DOKUMENTI 

29. Prasības Kandidātiem/Pretendentiem, iesniedzamā informācija un dokumenti. 

Attiecas uz visiem kandidātiem/pretendentiem 

30. 
Prasības 

kandidātiem/pretendentiem 

Iesniedzamā informācija un 

dokumenti 

30.1. Pieteikuma iesniegšana  

30.1.1. 

Kandidāta apliecinājums par 

piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kas 

jāparaksta kandidāta pārstāvim ar 

pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai 

personai. 

Ja kandidāts ir piegādātāju apvienība, 

tad apvienības dalībniekiem, uz kuru 

saimnieciskajām un finansiālajām 

iespējām kandidāts balstās un kuri būs 

Pieteikums (noformēts atbilstoši 

nolikuma 2.pielikumā ietvertajai 

pieteikuma formai) un vispārīga 

informācija par kandidātu (noformēts 

atbilstoši nolikuma 3.pielikumā 

ietvertajai formai). 

Piegādātāju apvienības apliecinājums 

(noformēts atbilstoši nolikuma 

4.pielikumā ietvertajai formai) vai 

https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p2
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p3
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p6
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p8
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p2
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p3
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p6
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p8
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p2
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p3
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p6
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p8
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finansiāli atbildīgi par iepirkuma 

līguma izpildi, ir jāpierāda 

pasūtītājam, ka to rīcībā būs 

nepieciešamie resursi, iesniedzot 

piegādātāju apvienības dalībnieku 

apliecinājumu vai vienošanos par 

sadarbību konkrētā līguma izpildē. 

Apliecinājumā vai vienošanās 

jāiekļauj šāda informācija: 

1) piegādātāju apvienības 

nosaukums (kas ir arī pretendenta 

nosaukums) un apvienības faktiskā 

adrese; 

2) piegādātāju apvienības 

dibināšanas mērķis un darbības (spēkā 

esamības) termiņš; 

3) apliecinājums, ka piegādātāju 

apvienība un tās dalībnieku sastāvs 

paliks nemainīgs līdz iepirkuma 

beigām; 

4) informācija par piegādātāju 

apvienības vadošo dalībnieku un 

personu, kas apvienību pārstāv 

iepirkumā. Ja nav norādīta persona, 

kura pārstāv piegādātāju apvienību 

iepirkumā, tad visi piegādātāju 

apvienības dalībnieki paraksta 

pieteikumu iepirkumam; 

5) pilnvarojumu dalībniekam, 

kurš tiesīgs rīkoties visu apvienības 

dalībnieku vārdā un to vietā, norādot 

dalībnieka pilnvarotās personas 

ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu; 

apliecinājumu par to, ja apvienībai 

tiks piešķirtas līguma slēgšanas 

tiesības, tā 15 (piecpadsmit) darba 

dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā 

uzaicinājuma parakstīt iepirkuma 

līgumu paziņošanas (saņemšanas) 

dienas pēc savas izvēles izveidos 

personālsabiedrību un reģistrēs 

Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistra Komercreģistrā vai noslēgs 

sabiedrības līgumu, vienojoties par 

apvienības dalībnieku atbildības 

sadalījumu un, kuri būs finansiāli 

atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. 

Ja kandidāts ir piegādātāju apvienība 

un vienošanās par sadarbību konkrētā 

iepirkuma līguma izpildē nav 

atrunātas pārstāvības tiesības vai nav 

vienošanās (ja attiecināms). 

Dokuments vai tā atvasinājums, kas 

apliecina pieteikuma dokumentus 

parakstījušās personas tiesības pārstāvēt 

kandidātu. 
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izsniegta pilnvara, pieteikuma 

oriģināls jāparaksta katras personas, 

kas iekļauta piegādātāju apvienībā, 

pārstāvim ar pārstāvības tiesībām. 

30.1.2. 

Kandidāts var balstīties uz citu 

personu saimnieciskajām un 

finansiālajām iespējām, tehniskajām 

un profesionālajām spējām, ja tas ir 

nepieciešams iepirkuma līguma 

izpildei, neatkarīgi no savstarpējo 

attiecību tiesiskā rakstura. Šādā 

gadījumā kandidāts iesniedz 

informāciju par personu, uz kuras 

iespējām kandidāts balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

paziņojumā par līgumu vai iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām, un pierāda pasūtītājam, ka 

viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, 

iesniedzot apliecinājumu vai 

vienošanos par sadarbību iepirkuma 

līguma izpildē. Iesniegtajiem 

pierādījumiem (dokumentiem) par 

sadarbību un resursu nodošanu jābūt 

pietiekamiem, lai pierādītu pasūtītājam 

kandidāta spēju izpildīt iepirkuma 

līgumu, kā arī to, ka visā līguma 

izpildes laikā kandidāts faktiski 

izmantos tās personas resursus, uz 

kuras iespējām tas balstās savas 

kvalifikācijas pierādīšanai. 

Kandidāts, lai apliecinātu profesionālo 

pieredzi vai pasūtītāja prasībām 

atbilstoša personāla pieejamību, var 

balstīties uz citu personu iespējām 

tikai tad, ja šīs personas sniegs 

pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās 

spējas ir nepieciešamas. 

Informācija par personu, uz kuras 

iespējām balstās, (noformēts atbilstoši 

nolikuma 9.pielikumā ietvertajai 

formai) un pierādījumi (dokumenti) par 

sadarbību un resursu nodošanu, 

piemēram, personas, uz kuras iespējām 

balstās, apliecinājums (noformēts 

atbilstoši nolikuma 10.pielikumā 

ietvertajai formai) vai vienošanos par 

sadarbību konkrētā iepirkuma līguma 

izpildē. 

30.1.3. 

Ja piegādātājs piesaista 

apakšuzņēmējus, tad pieteikumā 

iesniedz apakšuzņēmēju sarakstu, kurā 

norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru 

veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir 10% (desmit 

procenti) no kopējās iepirkuma līguma 

vērtības vai lielāka, un katram šādam 

apakšuzņēmējam izpildei nododamo 

iepirkuma līguma daļu, un rakstiskus 

apakšuzņēmēju apliecinājumus. Ja 

kandidāts nevar iesniegt precīzu 

Informācija par apakšuzņēmēju 

(noformēts atbilstoši nolikuma 

11.pielikumā ietvertajai formai) un 

apakšuzņēmēja apliecinājums par 

gatavību piedalīties iepirkuma līguma 

izpildē (noformēts atbilstoši nolikuma 

12.pielikumā ietvertajai formai). 
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informāciju par piesaistītajiem 

apakšuzņēmējiem un tiem nododamo 

līguma daļu, tad iepirkuma procedūras 

1.posmā to var norādīt tikai vispārīgi 

(informatīvi), bet precīzu informāciju 

iesniegt kopā ar piedāvājumu 

iepirkuma procedūras 2.posmā. 

Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai 

sniedzamo pakalpojumu kopējo 

vērtību nosaka, ņemot vērā 

apakšuzņēmēja un visu attiecīgā 

iepirkuma ietvaros tā saistīto 

uzņēmumu veicamo būvdarbu vai 

sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par 

saistīto uzņēmumu uzskata 

kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar 

Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir 

izšķiroša ietekme vai kurai ir izšķiroša 

ietekme apakšuzņēmējā, vai 

kapitālsabiedrību, kurā izšķiroša 

ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam 

vienlaikus ir izšķiroša ietekme 

attiecīgajā apakšuzņēmējā. 

30.2. 
Atbilstība profesionālās darbības 

veikšanai 

 

30.2.1. 

Kandidāts (ja pieteikumu iesniedz 

piegādātāju apvienība, tad šī prasība 

attiecināma uz katru piegādātāju 

apvienības dalībnieku; ja pieteikumu 

iesniedz personālsabiedrība, tad šī 

prasība attiecināma uz katru 

personālsabiedrības biedru) un tā 

norādītie apakšuzņēmēji, spēkā 

esošajos normatīvajos aktos 

noteiktajos gadījumos un kārtībā ir 

reģistrēti Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 

vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

Kandidātu (piegādātāju apvienības 

dalībnieku, personālsabiedrības, 

personālsabiedrības biedru) un tā 

norādīto apakšuzņēmēju, kurus 

kandidāts plāno piesaistīt iepirkuma 

līguma izpildē un kas reģistrēti Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistra 

Komercreģistrā, reģistrācijas faktu 

iepirkuma komisija pārbauda 

Uzņēmumu reģistra mājaslapā. 

Kandidātiem (piegādātāju apvienības 

dalībniekiem, personālsabiedrībai, 

personālsabiedrības biedriem) un tā 

norādītiem apakšuzņēmējiem, kurus 

kandidāts plāno piesaistīt iepirkuma 

līguma izpildē un kas reģistrēti ārvalstīs 

– jāiesniedz komersanta reģistrācijas 

apliecības kopija vai līdzvērtīgas 

iestādes izdots dokuments, kas ir 

atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem 

aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts 

normatīvais regulējums neparedz 

reģistrācijas apliecības izdošanu) tad 

iesniedz informāciju par kandidāta 

reģistrācijas nr. un reģistrācijas laiku, 
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kā arī norāda kompetento iestādi 

reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības 

gadījumā var apliecināt reģistrācijas 

faktu), vai norāda precīzu iestādes 

mājaslapas adresi, kur attiecīgu 

informāciju var pārbaudīt. 

30.2.2. 

Kandidāts (ja pieteikumu iesniedz 

piegādātāju apvienība, tad šī prasība 

attiecināma uz katru piegādātāju 

apvienības dalībnieku, ja pieteikumu 

iesniedz personālsabiedrība, tad šī 

prasība attiecināma uz katru 

personālsabiedrības biedru) un tā 

norādītie apakšuzņēmēji, spēkā 

esošajos normatīvajos aktos 

noteiktajos gadījumos un kārtībā ir 

reģistrēti Būvkomersantu reģistrā vai 

attiecīgajā profesionālās darbības 

reģistrācijas iestādē ārvalstīs. 

Piezīme: uz būvdarbu uzsākšanas brīdi 

saskaņā ar Būvniecības likuma 

22.pantu komersantam (tai skaitā 

ārvalstu komersantam) jābūt 

reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, 

norādot vismaz vienu būvspeciālistu 

reģistrā reģistrētu būvspeciālistu. 

Attiecīgi Būvniecības informācijas 

sistēmas būvspeciālistu reģistrā ir 

paredzēts reģistrēt arī būvspeciālistus, 

kas būs īslaicīgo pakalpojumu 

sniedzēji.
1
 

Kandidātu (piegādātāju apvienības 

dalībnieku, personālsabiedrības, 

personālsabiedrības biedru) un tā 

norādīto apakšuzņēmēju, kurus 

kandidāts plāno piesaistīt iepirkuma 

līguma izpildē un kas reģistrēti Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā, 

reģistrācijas faktu iepirkuma komisija 

pārbauda Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistra mājaslapā. 

Kandidātiem (piegādātāju apvienības 

dalībnieku, personālsabiedrības, 

personālsabiedrības biedru) un tā 

norādīto apakšuzņēmēju, kurus 

kandidāts plāno piesaistīt iepirkuma 

līguma izpildē un kas reģistrēti ārvalstīs 

– jāiesniedz līdzvērtīgas iestādes izdots 

dokuments, kas atbilstoši attiecīgās 

valsts normatīviem aktiem apliecina 

kandidāta tiesības veikt nolikumā 

noteiktos darbus vai jānorāda precīzu 

iestādes mājaslapas adresi, kur attiecīgu 

informāciju var pārbaudīt. 

30.3. 
Prasības attiecībā uz kandidāta 

saimniecisko un finansiālo stāvokli 

 

30.3.1. 

Kandidāta pēdējo trīs noslēgto finanšu 

gadu (2015., 2016. un 2017.gads) 

vidējais gada neto apgrozījums bez 

PVN siltumapgādes, ventiācijas un 

gaisa kondicionēšanas sistēmu 

projektēšanā un/vai būvdarbu veikšanā 

(3 gadu summa/3) ir ne mazāk kā 

EUR 3 000 000,00 (trīs miljoni euro); 

Kandidātiem, kas dibināti vēlāk, 

vidējam gada apgrozījumam bez PVN 

siltumapgādes, ventilācijas un gaisa 

Kandidāta rakstisks aprēķins (izziņa) 

par neto apgrozījumu (noformēts 

atbilstoši nolikuma 5.pielikumā 

ietvertajai formai), papildus klāt 

jāpievieno apstiprināto peļņas vai 

zaudējumu aprēķinu kopijas par katru 

norādīto finanšu gadu (ja attiecināms), 

no kā izsecināms apgrozījums līdzīgu 

darbu veikšanā. Ārvalstīs reģistrētiem 

kandidātiem papildus klāt jāpievieno 

apstiprināto peļņas vai zaudējumu 

                                                 
1 IUB 16.05.2017. skaidrojums “Par iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām attiecībā uz kvalifikācijas atzīšanu ar 

būvniecību saistītajās specialitātēs” 

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Pariepirkumadokumentacijaizvirzitajamprasibamattiecibauzkvalifikacijasatzisan

ubuvspecialistiem_05_2017.docx.pdf aplūkots 01.08.2017. (skaidrojums attiecināms uz visām šajā nolikumā esošajām piebildēm 

par ārvalstu speciālistu pieredzi). 

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Pariepirkumadokumentacijaizvirzitajamprasibamattiecibauzkvalifikacijasatzisanubuvspecialistiem_05_2017.docx.pdf
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Pariepirkumadokumentacijaizvirzitajamprasibamattiecibauzkvalifikacijasatzisanubuvspecialistiem_05_2017.docx.pdf
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kondicionēšanas sistēmu projektēšanā 

un/vai būvdarbu veikšanā ir jāatbilst 

iepriekš minētajai prasībai attiecīgajā 

(nostrādātajā) laika periodā no 

dibināšanas brīža. 

Ja kandidāts ir piegādātāju apvienība, 

tad iepriekš minēto prasību var izpildīt 

viens no apvienības dalībniekiem vai 

vairāki dalībnieki kopā. 

aprēķinu kopijas par katru norādīto 

finanšu gadu (ja attiecināms), no kā 

izsecināms apgrozījums līdzīgu darbu 

veikšanā. 

Ja Kandidātam uz pieteikuma 

iesniegšanas brīdi vēl nav iestājies 

spēkā esošajos normatīvajos aktos 

noteiktais termiņš 2017. gada pārskata 

iesniegšanai attiecīgajā institūcijā, tad 

Kandidāts var iesniegt paša 

apstiprinātu operatīvā peļņas vai 

zaudējumu aprēķina kopiju. 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

Komercreģistrā reģistrētiem 

kandidātiem (piegādātāju apvienības 

dalībniekiem, personālsabiedrībai, 

personālsabiedrības biedriem) un to 

norādītajiem apakšuzņēmējiem vidējo 

gada apgrozījumu bez PVN 

siltumapgādes, ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu projektēšanā 

un/vai būvdarbu veikšanā iepirkuma 

komisija pārbauda publiski pieejamās 

datubāzēs (Būvniecības informācijas 

sistēmā – tīmekļvietnē 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_c

ompanies) vai citos publiski pieejamos 

avotos. 

Ārvalstīs reģistrētiem kandidātiem 

vidējo gada apgrozījumu bez PVN 

siltumapgādes, ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu projektēšanā 

un/vai būvdarbu veikšanā iepirkuma 

komisija pārbauda pēc kandidāta 

iesniegtā peļņas vai zaudējumu 

aprēķina. 

30.4. Kvalitātes vadības standarti  

30.4.1. 

Kandidātam tā profesionālajā darbībā 

ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma 

vai ir ieviesti līdzvērtīgi kvalitātes 

nodrošināšanas pasākumi. 

Spēkā esošā kvalitātes vadības 

sertifikāta kopija vai ieviesto līdzvērtīgo 

kvalitātes nodrošināšanas pasākumu 

apraksts. 

Ja kandidātam no tā neatkarīgu iemeslu 

dēļ nebija iespējams šādu sertifikātu 

iegūt līdz pieteikuma iesniegšanas 

dienai, tas iesniedz citus pierādījumus 

par līdzvērtīgu kvalitātes 

nodrošināšanas pasākumu veikšanu un 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_companies
https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_companies
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pierāda, ka piedāvātie kvalitātes 

nodrošināšanas pasākumi atbilst 

pasūtītāja prasībām. 

30.5. Vides vadības standarti  

30.5.1. 

Kandidātam tā profesionālajā darbībā 

ir ieviesta vides vadības sistēma vai ir 

ieviesti līdzvērtīgi vides vadības 

sistēmas nodrošināšanas pasākumi. 

Spēkā esošā vides vadības sertifikāta 

kopija vai ieviesto līdzvērtīgo vides 

vadības sistēmas nodrošināšanas 

pasākumu apraksts. 

Ja kandidātam no tā neatkarīgu iemeslu 

dēļ nebija iespējams šādu sertifikātu 

iegūt līdz pieteikuma iesniegšanas 

dienai, tas iesniedz citus pierādījumus 

par līdzvērtīgiem pasākumiem, kas būtu 

jānodrošina saskaņā ar pasūtītāja 

prasīto vides vadības sistēmu vai 

standartu. 

 

 Prasības 

kandidātiem/pretendentiem 

Iesniedzamā informācija un 

dokumenti 

30.6. 

Prasības kandidātam/pretendentam 

un tā piesaistītajiem speciālistiem 

projektēšanas jomā 

Iesniedzamā informācija un 

dokumenti 

30.6.1. 

Kandidātam: 

- iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā 

(2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un 

2018.gads līdz pieteikuma 

iesniegšanas dienai) ir veicis vismaz 3 

(trīs) atsevišķu līdzvērtīgu katlu māju 

jaunbūves vai pārbūves 

(rekonstrukcijas) būvprojektu izstrādi. 

Par līdzvērtīgu projektu tiek uzskatīts 

būvprojekts, kurā kandidāts ir 

projektējis biomasas (šķeldas) katlu 

māju ar kopējo nominālo jaudu vismaz 

7 MW, kas sastāv vismaz no diviem 

katliem, kuri saslēgti kaskādē un kuri 

ir aprīkoti ar dūmgāzu kondensācijas 

ekonomaizeri un elektrostatiskos 

filtru. Kopējā biomasas (šķeldas) katlu 

projektētajā siltuma jaudā netiek 

ieskaitīta ekonomaizera/u jauda. 

 

Visi no izstrādātajiem būvprojektiem 

ir izbūvēti un nodoti ekspluatācijā. 

Līdz ar to kandidātam ir jābūt 

pieredzei minēto objektu 

- izstrādāto būvprojektu saraksts 

(noformēts atbilstoši nolikuma 

6.pielikumā ietvertajai formai), norādot 

tajā objektu nosaukumus, būvobjekta 

apjomus, objekta pasūtītāja nosaukumu, 

adresi un kontaktpersonu, objektu 

nodošanas ekspluatācijā gadu/ mēnesi, 

īsu izstrādātā būvprojekta aprakstu, kas 

apliecina kandidāta atbilstību nolikuma 

30.6.1.punktā izvirzītajai prasībai; 

- dokuments par objekta nodošanu 

ekspluatācijā (akts par būves 

pieņemšanu ekspluatācijā vai 

līdzvērtīgs), kas apliecina nolikuma 

30.6.1.punktā visu prasīto pieredzes 

nosacījumu izpildi, kopija. 



 

 

14 

 

autoruzraudzībā.
2
 

30.6.2. 

Būvprojekta vadītājam 

(projektētājam): 

- uz pieteikuma iesniegšanas 

brīdi ir spēkā esošs, normatīvajiem 

aktiem atbilstošs sertifikāts attiecīgo 

pakalpojumu sniegšanai; 

- iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā 

(2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un 

2018.gads līdz pieteikuma 

iesniegšanas dienai) ir vadījis vismaz 

3 (trīs) atsevišķu katlu māju jaunbūves 

vai pārbūves (rekonstrukcijas) 

būvprojektu izstrādi. 

Par līdzvērtīgu projektu tiek uzskatīts 

būvprojekts, kurā speciālists ir 

projektējis biomasas (šķeldas) katlu 

māju ar kopējo nominālo jaudu vismaz 

7 MW, kas sastāv vismaz no diviem 

katliem, kuri saslēgti kaskādē un kuri 

ir aprīkoti ar dūmgāzu kondensācijas 

ekonomaizeri un elektrostatiskos 

filtru. Kopējā biomasas (šķeldas) katlu 

projektētajā siltuma jaudā netiek 

ieskaitīta ekonomaizera/u jauda. 

 

Visi no izstrādātajiem būvprojektiem 

ir izbūvēti un nodoti ekspluatācijā. 

Līdz ar to būvprojekta vadītājam ir 

jābūt pieredzei minēto objektu 

autoruzraudzībā
3
. 

- spēkā esoša normatīvajiem 

aktiem atbilstoša sertifikāta kopija vai 

jānorāda spēkā esošā sertifikāta numurs, 

ko var pārbaudīt https://bis.gov.lv/bisp/; 

Ārvalstu pretendenta personāla 

kvalifikācijai jāatbilst speciālista 

reģistrācijas valsts prasībām noteiktu 

pakalpojumu sniegšanai. 

Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka 

gadījumā, ja ar pretendentu tiks 

noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk 

kā 5 (piecu) darbdienu laikā no 

Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma 

parakstīt iepirkuma līgumu paziņošanas 

(saņemšanas) dienas normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā iesniegs 

atzīšanas institūcijai deklarāciju par 

īslaicīgu profesionālo pakalpojumu 

sniegšanu Latvijas Republikā 

reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs 

pasūtītājam atzīšanas institūcijas 

izsniegto atļauju par īslaicīgo 

pakalpojumu sniegšanu (vai arī 

atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz 

speciālists to saņems.
3
 

- speciālista pieredzes apraksts 

atbilstoši nolikuma 8.pielikumam; 

- par katru objektu, ar ko 

speciālists apliecina savu atbilstību 

nolikuma 30.6.2.punktā noteiktajām 

prasībām iesniedz apliecinājuma karti, 

būvatļauju, aktu par objekta 

pieņemšanu ekspluatācijā, saistību 

rakstu, pieņemšanas/nodošanas aktu, 

ģenplāna lapas kopiju vai 

pieņemšanas/nodošanas aktu, kas 

nepārprotami apliecina, būvprojekta 

vadītāja pieredzi norādītajā objektā. 

30.6.3. 
Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu 

- spēkā esoša sertifikāta 

siltumapgādes, ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu projektēšanā 

                                                 
2
Prasības pamatotību, visām nolikuma prasībām, kur ir prasīta arī autoruzraudzības pieredze, skatīties IUB Iesniegumu 

izskatīšanas komisijas 2015.gada 5.janvāra lēmumu Nr.4-1.2/14-372. 
3 IUB 16.05.2017. skaidrojums “Par iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām attiecībā uz kvalifikācijas atzīšanu ar būvniecību saistītajās 
specialitātēs” 

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Pariepirkumadokumentacijaizvirzitajamprasibamattiecibauzkvalifikacijasatzisanubuvspecialistie

m_05_2017.docx.pdf. 

https://bis.gov.lv/bisp/
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Pariepirkumadokumentacijaizvirzitajamprasibamattiecibauzkvalifikacijasatzisanubuvspecialistiem_05_2017.docx.pdf
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Pariepirkumadokumentacijaizvirzitajamprasibamattiecibauzkvalifikacijasatzisanubuvspecialistiem_05_2017.docx.pdf
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projektēšanas inženierim: 

- uz pieteikuma iesniegšanas 

brīdi ir spēkā esošs, normatīvajiem 

aktiem atbilstošs sertifikāts attiecīgo 

pakalpojumu sniegšanai; 

- iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā 

(2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un 

2018.gads līdz pieteikuma 

iesniegšanas dienai) ir izstrādājis 

vismaz 3 (trīs) atsevišķulīdzvērtīgu 

katlu māju jaunbūves vai pārbūves 

(rekonstrukcijas) būvprojektu 

siltummehānikas vai tehnoloģijas 

sadaļas. 

Par līdzvērtīgam siltummehānikas 

vaitehnoloģijas sadaļam tiek uzskatītas 

sadaļas , kurās speciālists ir projektējis 

biomasas (šķeldas) katlus  ar kopējo 

nominālo jaudu vismaz 7 MW, kas 

sastāv vismaz no diviem katliem, kuri 

saslēgti kaskādē un kuri ir aprīkoti ar 

dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeri 

un elektrostatiskos filtru. Kopējā 

biomasas (šķeldas) katlu projektētajā 

siltuma jaudā netiek ieskaitīta 

ekonomaizera/u jauda. 

 

Visi no izstrādātajiem būvprojektiem 

ir izbūvēti un nodoti ekspluatācijā. 

Līdz ar to siltumapgādes, ventilācijas 

un gaisa kondicionēšanas sistēmu 

projektēšanas inženierim ir jābūt 

pieredzei minēto objektu 

autoruzraudzībā
3
. 

 

kopija vai jānorāda spēkā esošā 

sertifikāta numurs, ko var pārbaudīt 

https://bis.gov.lv/bisp/; 

Ārvalstu pretendenta personāla 

kvalifikācijai jāatbilst speciālista 

reģistrācijas valsts prasībām noteiktu 

pakalpojumu sniegšanai. 

Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka 

gadījumā, ja ar pretendentu tiks 

noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk 

kā 5 (piecu) darbdienu laikā no 

Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma 

parakstīt iepirkuma līgumu paziņošanas 

(saņemšanas) dienas normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā iesniegs 

atzīšanas institūcijai deklarāciju par 

īslaicīgu profesionālo pakalpojumu 

sniegšanu Latvijas Republikā 

reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs 

pasūtītājam atzīšanas institūcijas 

izsniegto atļauju par īslaicīgo 

pakalpojumu sniegšanu (vai arī 

atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz 

speciālists to saņems. 

- speciālista pieredzes apraksts atbilstoši 

nolikuma 8. pielikumam; 

- par katru objektu, ar ko speciālists 

apliecina savu atbilstību nolikuma 

30.6.3. punktā noteiktajām prasībām 

iesniedz apliecinājuma karti, būvatļauju, 

aktu par objekta pieņemšanu 

ekspluatācijā, saistību rakstu vai 

ģenplāna lapas kopiju, kas nepārprotami 

apliecina, siltumapgādes, ventilācijas un 

gaisa kondicionēšanas sistēmu 

projektēšanas inženiera pieredzi 

norādītajā objektā. 

30.7. 

Prasības kandidātam/pretendentam 

un tā piesaistītajiem speciālistiem 

būvdarbu jomā 

Iesniedzamā informācija un 

dokumenti 

30.7.1. 

Kandidātam: 

- iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā 

(2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un 

2018.gads līdz pieteikuma 

iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz 

3 (trīs) atsevišķu līdzvērtīgu katlu 

- veikto būvdarbu saraksts 

saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu, 

norādot tajā objektu nosaukumus, 

būvobjekta apjomus, objekta pasūtītāja 

nosaukumu, adresi un kontaktpersonu, 

objektu nodošanas ekspluatācijā gadu/ 

https://bis.gov.lv/bisp/
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māju jaunbūvē vai pārbūvē 

(rekonstrukcijā). 

Par līdzvērtīgu jaunbūvi vai pārbūvi 

(rekonstrukcija) tiek uzskatīts 

būvobjekts, kurā kandidāts ir nodevis 

ekspluatācijā biomasas (šķeldas) katlu 

māju ar kopējo nominālo jaudu vismaz 

7 MW, kas sastāv vismaz no diviem 

katliem, kuri saslēgti kaskādē un kuri 

ir aprīkoti ar dūmgāzu kondensācijas 

ekonomaizeri un elektrostatiskos 

filtru. Kopējā izbūvētajā katlu siltuma 

jaudā netiek ieskaitīta ekonomaizera/u 

jauda. 

Kandidāta norādītājiem objektiem 

jābūt nodotiem ekspluatācijā līdz 

kandidātu pieteikumu iesniegšanas 

brīdim. 

mēnesi, īsu objektā veikto darbu 

aprakstu, kas apliecina kandidāta 

atbilstību nolikuma 30.7.1.punktā 

izvirzītajai prasībai; 

- dokuments par objekta nodošanu 

ekspluatācijā (akts par būves 

pieņemšanu ekspluatācijā vai 

līdzvērtīgs), kas apliecina nolikuma 

30.7.1.punktā visu prasīto pieredzes 

nosacījumu izpildi, kopija. 

30.7.2. 

Atbildīgajam būvdarbu vadītājam: 

- uz pieteikuma iesniegšanas 

brīdi ir spēkā esošs būvprakses 

sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā; 

- iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā 

(2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un 

2018.gads līdz pieteikuma 

iesniegšanas dienai) kā atbildīgais 

būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 3 

(trīs) atsevišķu līdzvērtīgu katlu māju 

jaunbūves vai pārbūves 

(rekonstrukcijas) būvdarbus. 

 

Par līdzvērtīgiem būvdarbiem tiek 

uzskatīi būvdarbi, kuros speciālists ir 

vadījis būvdarbus biomasas (šķeldas) 

katlu mājai ar kopējo nominālo jaudu 

vismaz 7 MW, kas sastāv vismaz no 

diviem katliem, kuri saslēgti kaskādē 

un kuri ir aprīkoti ar dūmgāzu 

kondensācijas ekonomaizeri un 

elektrostatisko filtru. Kopējā 

izbūvētajā katlu siltuma jaudā netiek 

ieskaitīta ekonomaizera/u jauda. 

 

Norādītājiem objektiem jābūt 

nodotiem ekspluatācijā līdz kandidātu 

pieteikumu iesniegšanas dienai. 

- spēkā esoša sertifikāta ēku 

būvdarbu vadīšanā kopija vai jānorāda 

spēkā esošā sertifikāta numurs, kuru var 

pārbaudīt https://bis.gov.lv/bisp/; 

Ārvalstu kandidāta personāla 

kvalifikācijai jāatbilst speciālista 

reģistrācijas valsts prasībām noteiktu 

pakalpojumu sniegšanai. Kandidāts 

iesniedz apliecinājumu, ka tā 

piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi 

sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī 

gadījumā, ja ar kandidātu tiks noslēgts 

iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu 

darbdienu laikā no iepirkuma līguma 

noslēgšanas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas 

institūcijai deklarāciju par īslaicīgu 

profesionālo pakalpojumu sniegšanu 

Latvijas Republikā reglamentētā 

profesijā. 

- atbildīgā būvdarbu vadītāja 

pieredzes apraksts atbilstoši nolikuma 

8.pielikumam un parakstīts 

apliecinājums strādāt attiecīgajā objektā 

tam paredzētajā pozīcijā. 

- būvatļaujas, būvdarbu vadītāja 

saistību raksta, būvdarbu žurnāla vai 

cita dokumenta kopiju un aktu par 

objekta pieņemšanu ekspluatācijā 

https://bis.gov.lv/bisp/
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 kopija, kas apliecina nolikuma 

30.7.2.punktā prasīto pieredzi. 

30.7.3. 

Atbildīgajam SM būvdarbu 

vadītājam:  

- uz pieteikuma iesniegšanas 

brīdi ir spēkā esošs būvprakses 

sertifikāts siltumapgādes un 

ventilācijas sistēmu būvdarbu 

vadīšanā un būvuzraudzībā; 

- iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā 

(2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un 

2018.gads līdz pieteikuma 

iesniegšanas dienai) kā atbildīgais 

būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 3 

(trīs) atsevišķu līdzvērtīgu katlu māju 

sistēmu būvmontāžu. 

Par līdzvērtīgu katlu māju sistēmu tiek 

uzskatīta sistēma, kurā speciālists ir 

vadījis būvmontāžu (šķeldas) katlu 

mājai ar kopējo nominālo jaudu 

vismaz 7 MW, kas sastāv vismaz no 

diviem katliem, kuri saslēgti kaskādē 

un kuri ir aprīkoti ar dūmgāzu 

kondensācijas ekonomaizeri un 

elektrostatiskos filtu. Kopējā katlu 

siltuma jaudā netiek ieskaitīta 

ekonomaizera/u jauda. 

 

Norādītājiem objektiem jābūt 

nodotiem ekspluatācijā līdz kandidātu 

pieteikumu iesniegšanas dienai. 

- spēkā esoša sertifikāta 

siltumapgādes un ventilācijas sistēmu 

būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā 

kopija vai jānorāda spēkā esošā 

sertifikāta numurs, kuru var pārbaudīt 

https://bis.gov.lv/bisp/; 

Ārvalstu kandidāta personāla 

kvalifikācijai jāatbilst speciālista 

reģistrācijas valsts prasībām noteiktu 

pakalpojumu sniegšanai. Kandidāts 

iesniedz apliecinājumu, ka tā 

piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi 

sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī 

gadījumā, ja ar kandidātu tiks noslēgts 

iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu 

darbdienu laikā no iepirkuma līguma 

noslēgšanas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas 

institūcijai deklarāciju par īslaicīgu 

profesionālo pakalpojumu sniegšanu 

Latvijas Republikā reglamentētā 

profesijā. 

- atbildīgā būvdarbu vadītāja 

pieredzes apraksts atbilstoši nolikuma 

8.pielikumam un parakstīts 

apliecinājums strādāt attiecīgajā objektā 

tam paredzētajā pozīcijā. 

- būvatļaujas, būvdarbu vadītāja 

saistību raksta, būvdarbu žurnāla vai 

cita dokumenta kopiju un aktu par 

objekta pieņemšanu ekspluatācijā 

kopija, kas apliecina nolikuma 

30.7.3.punktā prasīto pieredzi. 

30.7.4. 

Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu 

būvdarbu vadītājam: 

- uz piedāvājuma iesniegšanas 

brīdi ir spēkā esošs elektronisko 

sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu 

vadītāja sertifikāts; 

 

- spēkā esoša sertifikāta 

elektronisko sakaru sistēmu un tīklu 

būvdarbu vadīšanā kopija vai jānorāda 

spēkā esošā sertifikāta numurs, kuru var 

pārbaudīt https://bis.gov.lv/bisp/; 

Ārvalstu kandidāta personāla 

kvalifikācijai jāatbilst speciālista 

reģistrācijas valsts prasībām noteiktu 

pakalpojumu sniegšanai. Kandidāts 

iesniedz apliecinājumu, ka tā 

piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi 

https://bis.gov.lv/bisp/
https://bis.gov.lv/bisp/
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sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī 

gadījumā, ja ar kandidātu tiks noslēgts 

iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu 

darbdienu laikā no iepirkuma līguma 

noslēgšanas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas 

institūcijai deklarāciju par īslaicīgu 

profesionālo pakalpojumu sniegšanu 

Latvijas Republikā reglamentētā 

profesijā. 

30.7.5. 

Elektroietaišu darbu vadītājam: 

- uz pieteikuma iesniegšanas 

brīdi ir spēkā esošs būvprakses 

sertifikāts elektroietaišu izbūves 

būvdarbu vadīšanā 10 kV; 
 

- spēkā esoša sertifikāta 

elektroietaišu darbu vadīšanā kopija vai 

jānorāda spēkā esošā sertifikāta numurs, 

kuru var pārbaudīt 

https://bis.gov.lv/bisp/; 

Ārvalstu kandidāta personāla 

kvalifikācijai jāatbilst speciālista 

reģistrācijas valsts prasībām noteiktu 

pakalpojumu sniegšanai. Kandidāts 

iesniedz apliecinājumu, ka tā 

piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi 

sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī 

gadījumā, ja ar kandidātu tiks noslēgts 

iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu 

darbdienu laikā no iepirkuma līguma 

noslēgšanas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas 

institūcijai deklarāciju par īslaicīgu 

profesionālo pakalpojumu sniegšanu 

Latvijas Republikā reglamentētā 

profesijā. 
-  

30.7.6. 

Ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmu būvdarbu vadītājam: 

- uz pieteikuma iesniegšanas 

brīdi ir spēkā esošs ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu būvdarbu 

vadītāja sertifikāts; 
 

- spēkā esoša sertifikāta 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

būvdarbu vadīšanā kopija vai jānorāda 

spēkā esošā sertifikāta numurs, kuru var 

pārbaudīt https://bis.gov.lv/bisp/; 

Ārvalstu kandidāta personāla 

kvalifikācijai jāatbilst speciālista 

reģistrācijas valsts prasībām noteiktu 

pakalpojumu sniegšanai. Kandidāts 

iesniedz apliecinājumu, ka tā 

piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi 

sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī 

gadījumā, ja ar kandidātu tiks noslēgts 

iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu 

darbdienu laikā no iepirkuma līguma 

noslēgšanas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas 

institūcijai deklarāciju par īslaicīgu 

https://bis.gov.lv/bisp/
https://bis.gov.lv/bisp/
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profesionālo pakalpojumu sniegšanu 

Latvijas Republikā reglamentētā 

profesijā. 

30.7.7. 

Sertificētam metinātājam: 

- uz piedāvājuma iesniegšanas 

brīdi ir derīgs sertifikāts tehniskajā 

specifikācijā paredzēto darbu 

veikšanai; 

- iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā 

(2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un 

2018.gads līdz pieteikuma 

iesniegšanas dienai) laikā veicis 

metināšanas darbus vismaz 2 (divos) 

objektos, kur tika veikti apkures katla 

apsaistes metināšanas darbi. 

 

Norādītājiem objektiem jābūt 

nodotiem ekspluatācijā līdz kandidātu 

pieteikumu iesniegšanas dienai. 

- spēkā esoša metinātāja 

kvalifikācijas pārbaudes sertifikāta 

kopija, saskaņā ar standartu 

LVS EN 287-1 vai LVS EN ISO 9606-

1:2014 vai ekvivalentu standartu, 

metināšanas process 111 (rokas loka 

metināšana). Parauga pārbaude ietver 

vizuālo un rentgena (RT) pārbaudi. 

Metinātāja kvalifikācijas pārbaudes 

sertifikātam jābūt izsniegtam uz 

kandidātu kā sertifikāta turētāja firmu. 

Ja metinātāju kvalifikācijas pārbaudes 

sertifikāts nav izsniegts uz kandidātu 

(sertifikātā kā metinātāja darba devējs 

nav norādīts kandidāta nosaukums), tad 

ir jāpievieno attiecīga satura vienošanos 

starp kandidātu un sertifikāta turētāja 

firmu; 

- Metināšanas procesa 

specifikāciju (WPS) apliecinošs 

dokuments, saskaņā ar standartu LVS 

EN ISO 15609-1 vai ekvivalentu 

standartu, ar ražotāja (izpildītāja) 

WPQR numuru, kas atbilst pasūtītāja 

prasībām (EN 10204-3.1 un LVS EN 

10217-1 vai ekvivalentiem 

standartiem); 

- speciālista pieredzes apraksts 

atbilstoši nolikuma 8.pielikumam un 

parakstīts apliecinājums strādāt 

attiecīgajā objektā tam paredzētajā 

pozīcijā.  

- Speciālista pieredzi apliecina 

pats speciālists, kurš parakstot savu 

pieredzes aprakstu, apliecina tajā 

minētās informācijas patiesumu. 

Pasūtītājs pārbaudīs iesniegto 

informāciju pie pieredzes aprakstā 

norādītā pasūtītāja. 

30.8. 

Kandidāts nodrošina iepirkuma līguma 

izpildē nepieciešamos kvalificētus 

speciālistus. 

Iesaistīto speciālistu saraksts atbilstoši 

nolikuma 30.6.2.-30.6.3. un 30.7.2.-

30.7.7.punkta prasībām (noformēts 

atbilstoši nolikuma 7.pielikumā 

ietvertajai formai). 

30.9. Ja kandidāts balstītās uz citu personu Informācija par personu, uz kuras 



 

 

20 

 

saimnieciskajām un finansiālajām 

iespējām, tad tas pierāda pasūtītājam, 

ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi. 

Iesniegtajiem pierādījumiem 

(dokumentiem) par sadarbību un 

resursu nodošanu jābūt pietiekamiem, 

lai pierādītu pasūtītājam kandidāta 

spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī 

to, ka visā līguma izpildes laikā 

uzņēmējs faktiski izmantos tās 

personas resursus, uz kuras iespējām 

tas balstās savas kvalifikācijas 

pierādīšanai. 

iespējām balstās, (noformēts atbilstoši 

nolikuma 9.pielikumā ietvertajai 

formai) un pierādījumi (dokumenti) par 

sadarbību un resursu nodošanu, 

piemēram, personas, uz kuras iespējām 

balstās, apliecinājums (noformēts 

atbilstoši nolikuma 10.pielikumā 

ietvertajai formai) vai vienošanos par 

sadarbību konkrētā iepirkuma līguma 

izpildē. 

30.10. 

Ja piegādātājs piesaista 

apakšuzņēmējus, tad 

pieteikumā/piedāvājumā iesniedz 

apakšuzņēmēju sarakstu, kurā norāda 

visus tos apakšuzņēmējus, uz kuru 

iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām, un katram šādam 

apakšuzņēmējam izpildei nododamo 

iepirkuma līguma daļu, un rakstiskus 

apakšuzņēmēju apliecinājumus. Ja 

kandidāts nevar iesniegt precīzu 

informāciju par piesaistītajiem 

apakšuzņēmējiem un tiem nododamo 

līguma daļu, tad iepirkuma procedūras 

1.posmā to var norādīt tikai vispārīgi 

(informatīvi), bet precīzu informāciju 

iesniegt kopā ar piedāvājumu 

iepirkuma procedūras 2.posmā. 

Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai 

sniedzamo pakalpojumu kopējo 

vērtību nosaka, ņemot vērā 

apakšuzņēmēja un visu attiecīgā 

iepirkuma ietvaros tā saistīto 

uzņēmumu veicamo būvdarbu vai 

sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par 

saistīto uzņēmumu uzskata 

kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar 

Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir 

izšķiroša ietekme vai kurai ir izšķiroša 

ietekme apakšuzņēmējā, vai 

kapitālsabiedrību, kurā izšķiroša 

ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam 

Informācija par apakšuzņēmēju 

(noformēts atbilstoši nolikuma 

11.pielikumā ietvertajai formai) un 

apakšuzņēmēja apliecinājums par 

gatavību piedalīties iepirkuma līguma 

izpildē (noformēts atbilstoši nolikuma 

12.pielikumā ietvertajai formai). 
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vienlaikus ir izšķiroša ietekme 

attiecīgajā apakšuzņēmējā. 

30.11. 

Kandidātam jābūt profesionālās 

darbības civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas polisei ar atbildības 

limitu 100 000,00 EUR, kurā: 

- ir apdrošināta to personu 

darbība, kuri ir piedāvāti pakalpojumu 

sniegšanai; 

- zaudējumi ir noteikti gan kā 

kaitējums trešās personas veselībai vai 

dzīvībai, vai īpašuma bojājums, kā arī 

trešās personas tiešais finansiālais 

zaudējums. 

Apstiprināta profesionālās darbības 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 

polises kopija vai kandidāta 

apliecinājums, ka gadījumā, ja 

kandidātam tiks piešķirtas iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības, pirms darbu 

uzsākšanas tiks veikta iepirkuma 

nolikuma 30.11.punktā norādītās 

apdrošināšanas polises iegāde. 

 

31. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (SPSIL 56.pants): Pasūtītājs 

pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai 

paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Kandidātu atlases 

prasībām. Piegādātājs iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par 

katru personu, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par 

līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Kandidātu atlases prasībām, un par tā 

norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 

10 procenti no Iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas 

vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Piegādātājs Pasūtītājam 

iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma 

procedūrā, ja Piegādātājs apliecina, ka dokumentā iekļautā informācija ir pareiza. Pasūtītājs 

jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesīgs prasīt, lai Kandidāts iesniedz visus vai daļu no 

dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām Kandidātu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un 

informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs. Eiropas vienotā iepirkuma 

procedūras dokumenta piemērošanas kārtību iepirkuma procedūrās nosaka Ministru kabinets. 

Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka saskaņā ar Eiropas 

Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regulu Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu 

Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam. 

Piezīme: Eiropas vienotais iepirkuma dokuments pieejams Eiropas Komisijas mājaslapā: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd, kā arī word formātā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā. 

Skaidrojumu par Eiropas vienoto iepirkumu dokumentu aicinām skatīties IUB mājaslapā 

https://www.iub.gov.lv/lv/node/98. 

 

5. PIETEIKUMU ATVĒRŠANA UN IZVĒRTĒŠANA 

32. Pieteikumu atvēršanu un izvērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtās sēdēs, savukārt, 

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme būs atklāta, tūlīt pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām. 

33. Katrs komisijas loceklis pirms Iepirkuma procedūras uzsākšanas paraksta apliecinājumu, 

ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē 

vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties 



 

 

22 

 

turpmākajā komisijas darbā. 

34. Iepirkuma komisija atlasa kandidātus, pārbaudot kandidātu un personu, uz kuru iespējām 

kandidāti balstās, atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām kandidāta 

kvalifikācijai. 

35. Pieteikumu vērtēšana notiks šādā kārtībā: 

35.1. Kandidāta Pieteikuma dokumentu atbilstība Nolikumā ietvertajām noformēšanas 

prasībām. Neatbilstošie pieteikumi var tikt izslēgti no tālākās vērtēšanas, ja Pasūtītājs konstatēs, 

ka neatbilstība būtiski ietekmē Pieteikuma izvērtēšanas iespējas un lēmuma pieņemšanu; 

35.2. Kandidāta kvalifikācijas atbilstība Nolikuma prasībām. Kandidātu, kuru kvalifikācijas 

neatbilst Nolikuma prasībām, pieteikumi tiks izslēgti no tālākās vērtēšanas. 

36. Kandidāta pieteikums tiek noraidīts, ja kandidāts vai persona, uz kuras iespējām 

kandidāts balstās: 

36.1. neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem nosacījumiem kandidāta dalībai 

Iepirkuma procedūrā vai 

36.2. nav iesniedzis kandidāta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst kandidātu kvalifikācijas 

prasībām, vai 

36.3. ir sniedzis nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai. 

37. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Kandidāta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir 

neskaidra vai nepilnīga, tas pieprasa, lai Kandidāts vai kompetenta institūcija izskaidro vai 

papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Kandidātam ir pienākums sniegt atbildes uz 

Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, komisijas norādītajā termiņā. 

38. Pasūtītājs paziņojumu par Kandidātu atlases rezultātiem nosūtīs visiem Kandidātiem ne 

vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pēc lēmuma pieņemšanas. 

 

6. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA 

39. Kandidātiem, kuru pieteikumi tiks atzīti par atbilstošiem kvalifikācijas prasībām, 

Pasūtītājs nosūtīs uzaicinājumu noteiktā termiņā iesniegt Piedāvājumus (tehniskos piedāvājumus 

un finanšu piedāvājumus), saskaņā ar tehniskajām specifikācijām un līguma projektu. 

Uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu Kandidātiem tiks norādīts piedāvājumu iesniegšanas termiņš 

un citas prasības Piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 

(kas ir vienāds visiem pretendentiem) tiks norādīts uzaicinājumā iesniegt Piedāvājumu. 

Kandidātam, iesniedzot Piedāvājumu, ir jāievēro Nolikuma 2. un 6.sadaļas regulējums. 

40. Pretendenta Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 

prasībām. 

41. Pretendenta Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai 

(2.posma nolikuma 10.pielikumā). Pretendenta piedāvātajā līgumcenā jābūt iekļautiem visiem 

izdevumiem, kuri nepieciešami iepirkuma līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē 

saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

7. PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA UN IZVĒRTĒŠANA 
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42. Pasūtītājs atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām Iepirkuma procedūras dokumentos norādītajā vietā un laikā. Piedāvājumu atvēršana ir 

atklāta. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma 

iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. 

43. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs Iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajā kārtībā veic piedāvājumu vērtēšanu. Piedāvājumu izvērtēšanā Iepirkuma 

komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertu(-s). 

44. Piedāvājumu izvērtēšana tiek veikta šādā secībā: 

44.1. Piedāvājuma nodrošinājuma pārbaude. 

44.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude. 

44.3. Pretendenta Tehniskā un Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude. 

44.4. Piedāvājumu vērtēšana saskaņā ar saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles 

kritērijiem. 

45. Iepirkuma komisijai ir tiesības neturpināt piedāvājuma izvērtēšanu, ja piedāvājums 

neiztur kādu no piedāvājumu izvērtēšanas posmiem un tiek noraidīts kā neatbilstošs iepirkuma 

procedūras Nolikumā noteiktajām prasībām. 

46. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta piedāvājums un piedāvājuma 

nodrošinājums atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Ja piedāvājuma 

nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 

47. Pasūtītājam nepieciešamības gadījumā ir tiesības lūgt pretendentam pagarināt iesniegtā 

piedāvājuma derīguma termiņu. Šajā gadījumā, pretendentam attiecīgi jāpagarina iesniegtā 

piedāvājuma nodrošinājuma termiņš vai jāiesniedz pasūtītājam jauns piedāvājuma 

nodrošinājums. Gadījumā, ja pretendents pagarināja piedāvājuma derīguma termiņu, bet attiecīgi 

nepagarināja piedāvājuma nodrošinājuma termiņu, pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 

48. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents, tā darbinieks vai Pretendenta piedāvājumā 

norādītā persona nav piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai 

Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, tā darbinieki vai Pretendenta 

piedāvājumā norādītā ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai 

Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja šis apstāklis piegādātājam dod priekšrocības 

Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā 

Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms 

iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam 

piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai 

deformējot konkurenci. 

49. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja pretendents vai persona, uz kuras iespējām 

pretendents balstās: 

49.1. neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem nosacījumiem pretendenta 

dalībai Iepirkuma procedūrā vai 

49.2. nav iesniedzis tehniskā piedāvājuma vai finanšu piedāvājuma dokumentus vai iesniegtie 

dokumenti neatbilst Pasūtītāja noteiktajām prasībām, vai 

49.3. ir sniedzis nepatiesu informāciju. 
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50. Piedāvājumi, kas neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām noformējuma 

prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

noformējuma prasībām ir būtiska un ietekmē Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu. 

51. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu tehnisko piedāvājumu un finanšu 

piedāvājumu atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.  

52. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā 

un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija. Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz 

Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, komisijas norādītajā termiņā. 

53. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku 

kļūdu. Ja šādas kļūdas konstatē, Pasūtītājs tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma 

summu Pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu 

piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus. 

54. Aritmētiskās kļūdas (ja tādas tiks konstatētas) Piedāvājumos tiks labotas šādi: 

54.1. Ja atšķiras skaitļi vārdos no skaitļiem ciparos, vērā tiks ņemti skaitļi vārdos. 

54.2. Ja atšķiras vienības cena no kopējās cenas, kas iegūta, reizinot vienības cenu ar skaitu, 

vērā tiks ņemta vienības cena un kopējā cena tiks labota. 

54.3. Ja Piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, komisija to labo 

atbilstoši nodokļu likumos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai. 

55. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto kopējo cenu 

bez pievienotās vērtības nodokļa. 

56. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek 

noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, 

iepirkuma komisija pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no 

Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj 

Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu 

termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai 

gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, 

preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu. 

57. Pēc piedāvājumu atbilstības pārbaudes iepirkuma komisija vērtē piedāvājumus saskaņā ar 

turpmāk noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu, kas atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. 

58. Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiks noteikts pamatojoties uz šādiem piedāvājuma 

izvēles kritērijiem: 

Izvēles kritērijs Maksimālais punktu skaits 

1. Piedāvājuma cena 90 

2. Garantijas laiks būvdarbiem  - 

 No ≥10 gadiem 5 

No ≥7 gadiem līdz <10 gadiem 3 

No >5 gadiem līdz  <7 gadiem 1 

5 gadi  0 

3. Katliekārtu lietderības koeficients (visos darba 

diapazonos bez kondensācijas ekonomaizera): 

- 

Lietderības koeficients 87% vai vairāk 5 

Lietderības koeficients 85,01% līdz 86,99% 3 
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Lietderības koeficients 85%  0 

 Kopā 100 punkti 

 

58.1. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts summējot visus piedāvājuma 

izvēles kritērijus kopā. Novērtējums punktos tiek noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata. 

Saimnieciski visizdevīgākais ir piedāvājums, kurš kopvērtējumā ir ieguvis visvairāk punktu. 

Maksimālais punktu skaits ir 100 punkti. Pie vienāda izvērtējuma rezultāta, priekšroka tiks dota 

tam pretendentam, kuram ir zemāka piedāvājuma cena. 

58.2. Piedāvājumā deklarētos raksturlielumus izmanto, lai novērtētu saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu. Piedāvājuma ekonomiskās efektivitātes kritēriju vērtības nevar būt 

negatīvas vai vienādas ar nulli. Tie piedāvājumi, kuru ekonomiskās efektivitātes vērtības būs 

vienādas ar nulli vai negatīvas, tiks novērtēti kā neatbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma 

prasībām. 

58.3. Piedāvājuma cena – punkti, kas piešķirami par kandidāta piedāvāto cenu tiek aprēķināti 

pēc algoritma: zemākā piedāvātā cena/kandidāta piedāvātā cena x 90. Rezultāts tiek noapaļots 

līdz diviem cipariem aiz komata; 

58.4. Garantijas laiks būvdarbiem – kandidātiem, kas piedāvā garantijas termiņu 

būvdarbiem 10 gadi un vairāk, tiek piešķirti 5 punkti. Kandidātiem, kuri piedāvā garantijas 

termiņu būvdarbiem no septiņiem (ieskaitot) gadiem līdz desmit gadiem (neieskaitot 10), tiek 

piešķirti 3 punkti. Kandidātiem, kuri piedāvā garantijas termiņu būvdarbiem no pieciem gadiem 

(vairāk kā pieci) līdz septiņiem gadiem (neieskatot 7), tiek piešķirts 1 punkts. Kandidātiem, kuri 

piedāvā garantijas termiņu pieci gadi, tiek piešķirti 0 punkti. 

58.5. Katliekārtu lietderības koeficients – kandidātiem, kas piedāvā katliekārtas ar 

lietderības koeficientu (visos darba diapazonos bez kondensācijas ekonomaizera) 87% vai 

vairāk, tiek piešķirti 5 punkti. Kandidātiem, kuri piedāvā katliekārtas ar lietderības koeficientu 

(visos darba diapazonos bez kondensācijas ekonomaizera) no 85,01% līdz 86,99%, tiek piešķirti 

3 punkti. Kandidātiem, kuri piedāvā katliekārtas ar lietderības koeficientu (visos darba 

diapazonos bez kondensācijas ekonomaizera) 85%, tiek piešķirti 0 punkti.. 

59. Katrs iepirkuma komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli pēc visiem iepirkuma 

procedūras dokumentos norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. Par saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kas, apkopojot individuālos vērtējumus, ieguvis visaugstāko 

novērtējumu. 

60. Ja iepirkuma komisija konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad 

komisija piedāvājumu izvēlēsies piemērojot izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju – zemāko 

cenu. 

61. Pasūtītājam ir tiesības neizvēlēties nevienu piedāvājumu, gadījumā, ja Pretendentu 

piedāvājumi neatbilst Pasūtītāja finansiālajam iespējām. 
 
 

 

8. LĒMUMA PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU 

PIEŅEMŠANA UN PAZIŅOŠANA 

62. Pēc Piedāvājumu izvērtēšanas Iepirkuma komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 

62.1. Atzīt kādu no Pretendentiem par iepirkuma procedūras uzvarētāju un piešķirt tam 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 

62.2. Izbeigt Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu no Pretendentiem, ja iepirkuma 
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procedūrā nav iesniegti Piedāvājumi, vai arī iesniegtie Piedāvājumi neatbilst noteiktajām 

prasībām. 

63. Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs 

pamatojums, par to vienlaikus (vienā dienā) rakstveidā informējot visus ieinteresētos 

piegādātājus un Pretendentus, kā arī publicējot paziņojumu tīmekļvietnēs, kurās publicēts 

paziņojums par Iepirkuma procedūru. 

64. Pirms iepirkuma līguma slēgšanas par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu par 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pasūtītājs vienlaicīgi (vienā dienā) informē visus 

Pretendentus, kā arī publicē paziņojumu tīmekļvietnēs, kur publicēts paziņojums par Iepirkuma 

procedūru. 

65. Pasūtītājs paziņojumu par pieņemto lēmumu nosūtīs visiem Pretendentiem ne vēlāk kā 

3 (trīs) darba dienu aikā pēc lēmuma pieņemšanas. 

 

9. IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA 

66. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēdz atbilstoši iepirkuma līguma 

projektam (tiks nosūtīts pretendentiem, kuri tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumu iepirkuma 

procedūras 2.posmā). 

67. Ja Pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma projektu, tie jāiesniedz pasūtītājam 

ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa 

iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā. 

68. Līguma slēgšanas gadījumā Pretendents nodrošinās turpmāk minēto būtiskāko līguma 

noteikumu ievērošanu: 

68.1. līguma izpildes vieta – atbilstoši Nolikuma 5.1.punktam; 

68.2. līguma izpildes termiņš – atbilstoši Nolikuma 5.2.punktam; 

68.3. garantijas termiņš – būvdarbiem ne mazāk kā 5 gadi no objekta nodošanas ekspluatācijā 

brīža un iekārtām nedrīkst būt mazāks par 5 (pieciem) gadiem; 

68.4. līguma samaksas kārtība saskaņā ar “Iekārtu piegādes un projektēšanas-būvniecības 

darbu līguma noteikumiem”speciālajiem noteikumiem (tiks nosūtīti visiem Kandiātiem, kas 

saņems uzaicinājumu 2.kārtā iesniegt tehnisko un finanšu piedāvājumu): 

– avansa maksājums sastāda ne vairāk kā 20% (desmit procenti) no līgumcenas un tiek 

izmaksāts līguma izpildes laikā pēc tam, kad Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam avansa atmaksas 

garantiju bankas garantijas vai apdrošināšanas polises formā par pieprasītā avansa summu. 

Avansa atmaksas garantija tiek atgriezta Uzņēmējam pēc tam, kad izmaksātā avansa summa tiek 

dzēsta pilnā apmērā. Maksājums tiek veikts saskaņā ar “Iekārtu piegādes un projektēšanas-

būvniecības darbu līguma noteikumiem”speciālos noteikumos noteikto; 

– starpmaksājumi tiek veikti saskaņā ar “Iekārtu piegādes un projektēšanas-būvniecības 

darbu līguma noteikumiem” speciālos noteikumos noteikto un līguma vienošanās pielikumu Nr. 

1 „Izmaksu tāme un maksājumu grafiks”; 

– beigu maksājums tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Uzņēmēja iesniegto 

dokumentu saņemšanas un abpusēja gala pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. 

68.5. 28 (divdesmit astoņu) dienu laikā no līguma parakstīšanas Uzņēmējam ir jāiesniedz 

Pasūtītājam līguma saistību izpildes nodrošinājums vismaz 5% (piecu procentu) apmērā no 

līgumcenas, kas var būt kā bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta polise 
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Līguma saistību izpildes nodrošinājums tiek atgriezts Uzņēmējam 120 (viens simts divdesmit), 

dienu laikā pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā, kā arī pēc tam, kad Uzņēmējs ir iesniedzis, 

Pasūtītājam garantijas laika garantiju 5% (piecu procentu) apmērā no pretendenta piedāvātās 

līgumcenas. Garantijas laika garantijai ir jābūt spēkā Nolikuma 34.6.3.punktā norādītajā termiņā 

un tā izmaksājama pēc pirmā pieprasījuma. 

68.6. Pretendentam ir tiesības nepieprasīt avansu līguma izpildē, tādā gadījumā nav arī 

jāiesniedz avansa atmaksas garantija. 

68.7. Līgumsods par neattaisnojamu līguma izpildes termiņa nokavējumu sastāda 0,1% (viena 

desmitdaļa procenta) par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) 

apmērā no līguma līgumcenas. 

68.8. Uzņēmējam līguma izpildes laikā ir jānodrošina spēkā esošajos normatīvajos aktos 

paredzētā būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un būvdarbu 

veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kā arī būvniecības visu risku apdrošināšana un 

Uzņēmēja personāla apdrošināšana. 

69. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs slēdz iepirkuma 

līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai 

pārtrauc Iepirkuma procedūru. Ja Pasūtītājs izvēlas slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo 

Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, tas atbilstoši Nolikuma 

64. un 65.punktam atkārtoti nosūta paziņojumus par pieņemto lēmumu Pretendentiem un publicē 

tīmekļvietnē. 

70. Piegādātāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju 

Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī 

personas (t.sk. apakšuzņēmējus), uz kuru iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma 

noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītajs ir tiesīgs dot 

piekrišanu personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām tas balstījies, maiņai tikai tad, ja tā 

neatbilst attiecīgā iepirkuma dokumentos noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem. 

71. Grozījumi iepirkuma līgumā tiek veikti atbilstoši SPSIL 66.panta pirmās, otrās, trešās, 

ceturtās, piektās un sestās daļas, kā arī Vadlīniju 6.4.9.punkta regulējumam. 

 

10. PIELIKUMI 

72. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi: 

1. pielikums – Darbu apraksts; 

2. pielikums – Kandidāta pieteikuma vēstule; 

3. pielikums – Vispārīga informācija par kandidātu; 

4. pielikums – Piegādātāju apvienības apliecinājums 

5. pielikums – Informācija par kandidāta finansiālo stāvokli; 

6. pielikums – Informācija par kandidāta pieredzi; 

7. pielikums – Kandidāta vadošo speciālistu saraksts; 

8. pielikums – Kandidāta vadošā personāla CV; 

9. pielikums – Informācija par kandidāta norādīto personu, uz kuras iespējām balstās; 

10. pielikums – Kandidāta norādītās personas, uz kuras iespējām balstās, apliecinājums; 

11. pielikums – Informācija par apakšuzņēmēju; 

12. pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājums. 
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1.pielikums 

A/S “BALVU ENERĢIJA” 

iepirkuma procedūras 

“Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes 

paaugstināšana Balvos – būvprojekta izstrāde, būvniecības darbi 

un autoruzraudzība” 

nolikumam 

Iepirkuma id. Nr. 1.12/18BE 

 

 

DARBU APRAKSTS* 

 

Plānoto darbu apraksts izstrādāts, lai Kandidāti gūtu ieskatu par iepirkuma 

priekšmetu. Detalizēta iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija tiks izsūtīta visiem 

Pretendentiem, kas tiks uzaicināti iesniegt tehnisko un finanšu piedāvājumu iepirkuma 

procedūras 2.posmā. 
 

Pamatinformācija: 

Balvu pilsētā ir divas siltumapgādes sistēmas. Katrai siltumapgādes sistēmai, kas atrodas 

Balvu ezera abās pusēs, ir  sava katlu māja: 

• “Centrālā” sistēmas katlu māja atrodas Bērzpils ielā 30 

• “Steķintava” sistēmas katlu māja atrodas Vidzemes ielā 9c 

Centrālās sistēmas katlu mājā Bērzpils ielā 30 darbojas trīs 1972. gadā uzstādīti Krievijā 

ražoti tvaika apkures katli DKVR - 6.5 - 13 (paredzēti darbam ar oglēm), kuri laika gaitā ir 

pārveidoti. Sākotnēji ar priekškurtuvi aprīkots katls DKVR - 6.5 - 13 Nr.3, vēlāk papildināts ar 

kustīgo ārdu sistēmu, patlaban spējīgs saražot no 3,5 līdz 4 MWh. DKVR - 6.5 - 13 Nr.2 veiktā 

kapitālā remonta rezultāts ir katls, kas aprīkots ar priekškurtuvi un nekustīgiem slīpiem ārdiem 

koksnes sadedzināšanai un patlaban spējīgs saražot no 3,5 līdz 4 MWh. Katls DKVR - 6.5 - 13 

Nr.1 ar pagriežamo ārdu kurtuvi PMZ RPK - 2, kas ir paredzēts darbam ar oglēm, nav pārbūvēts. 

Katls tiek darbināts ar sausu šķeldu pie ārgaisa temperatūras pazemināšanās zem -15 ºC, 

attīstāmā jauda no 1,5 līdz 2 MWh. Laika posmā no 2009.gada līdz 2010.gadam ir veikta vēl 

divu apkures katlu uzstādīšana, tie ir pilnībā automatizēti ūdens sildīšanas katli Multimister 22, E 

94-1112-1 un Multimister 22, E 94-1112-2 ar visu to darbībai nepieciešamo aprīkojumu un 

saskaņā ar specifikāciju to siltumenerģijas ražošanas jaudu ir 7 MWh. Katlu mājas Bērzpils 30 

kopējā jauda ir 18,5 MW. 

Vidzemes 9c kaltu mājā viens DKVR - 4 - 13 katls pēc zviedru risinājuma ir aprīkots ar 

priekškurtuvi, šķeldas, zāģu skaidu sadedzināšanai. Otrs katls DKVR - 4 - 13 ir pielāgots malkas 

un nomaļu sadedzināšanai, tā jauda ir 1,5 MWh. Uz doto brīdi “Steķintavas” katlu mājā zviedru 

risinājuma DKVR - 4 - 13 katls ir rekonstruēts, uzstādot AGB 2,5 MW katlu iekārtu. Vidzemes 

9c kopējā jauda ir 4 MW. 

AS „Balvu enerģija” kā kurināmo izmanto atjaunojamo energoresursu šķeldu. Balvu 

pilsētā 2016.gadā kopumā abās katlu mājās ir saražotas 34 146,0 MWh siltumenerģijas, no 

kurām 29 772 MWh ir saražotas Bērzpils 30 katlu mājā, bet 4 374 MWh Vidzemes 9c katlu 

mājā. Attiecīgi no kopējā saražotā siltumenerģijas apjoma Balvu pilsētā vidēji 87% tiek saražoti 

Bērzpils 30 katlu mājā. 

Kopumā Balvu pilsētas patērētājiem 2016.gadā tika realizētas 27 855,30 MWh 
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siltumenerģijas, kas ir 81,58% no kopējā saražotā apjoma (tātad pilsētas kopējos tīklos zudumi 

sastāda 18,42%). Savukārt 215,44 MWh siltumernerģijas tika iztērētas pašpatēriņam. No 

Bērzpils 30 katlu mājas tika realizētas 24 231,2 MWh siltumenerģijas, pašpatēriņam izmantotas 

177,9 MWh siltumenrģijas. 

 

Projekta apraksts: 

Modernizācijas projekta tehniskais risinājums paredz izbūvēt Bērzpils ielā 30, Balvos 

(zemesgabala kadastra Nr. 38010030438) pilnībā automatizētu katlu māju (turpmāk tekstā KM) 

ar kopējo jaudu 7 MW jaudu un dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeri, kas sastāv no divu katlu 

kaskādes slēguma - 2,0 un 5,0 MW, un dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera. Pašlaik šis 

zemesgabals ir apbūvēts ar esošo katlumāju. Ir nepieciešams veikt atbilstošus demontāžas 

darbus. Zemes gabala īpašnieks ir Balvu novada pašvaldība un AS “Balvu enerģija” ir nomātājs. 

Projekta ietvaros jāizbūvē kurināmā (šķeldas) noliktava ar kustīgām grīdām, uz kurām 

tiks izkrauta un uzglabāta šķelda. Jāizbūvē konveijeru vai hidraulisko stūmēju šķeldas padeves 

sistēma, kas nodrošina šķeldas padevi šķeldas kurtuvē. Jāpiegādā un jāuzstāda kustīgo ārdu 

kurtuves šķeldas katliem un ūdenssildāmie katli, kas aprīkots ar pneimatisko tīrīšanu (airshot). 

Šķeldas katli jāatdala no siltumtrases kontūriem ar siltummaiņiem, izveidojot iekšējo cirkulācijas 

loku. Jāizbūvē dūmgāžu attīrīšanas iekārtas, kuras spētu attīrīt dūmgāzes līdz likumdošanā 

noteiktajai tīrības pakāpei. Jāizbūvē dūmeņi. Jāizbūvē elektriskie un vājstrāvas tīkli. Jāizbūvē 

ūdens sagatavošanas sistēmas, ar kuru nodrošina iekšējā loka un visas CSS siltumtrašu ūdens 

sagatavošanu. Jāizbūvē piebraucamais ceļš un laukumi tādā apjomā, lai nodrošinātu šķeldas 

piegādi. Jāizbūvē žogi un barjeras iebraukšanai. Jāveic teritoriju apzaļumošana tā, lai tā pēc 

būvdarbu pabeigšanas būtu tādā pašā apjomā un kvalitātē kā pirms būvdarbu uzsākšanas. 

Plānoto biokurināmā KM paredzēts darbināt automātiskā režīmā, bez pastāvīga 

apkalpojošā personāla. KM vadība un pārraudzība paredzēta no šīs KM vadības telpas pults, kas 

automātiskā režīmā informē attālināti operatoru par darba parametriem, kļūdām vai avārijas 

situācijām. 

Lietderības koeficientam šķeldas katliem jābūt vismaz 87%. KM darbība tiek paredzēta 

darbam apkures periodā ar pastāvīgu slodzi ne zemāku katram katlam par 20% no katla 

nominālās jaudas. 

KM jāspēj nodrošināt vismaz 95°C turpgaitas temperatūra pēc siltummaiņiem uz pilsētas 

siltumtīkliem pie visas ārgaisa temperatūras amplitūdas ilglaicīgi pie normālās katla 

ekspluatācijas. 

Katlu mājas iekštelpās, kur tiks uzstādītas tehnoloģiskās iekārtas, iekštelpu gaisa 

temperatūrai jābūt robežās no + 5 °C līdz +40 °C. 

Iekārtām, konstrukcijām, komunikācijām, kuras tiks uzstādītas ārpus KM telpām (gaisa 

vadiem, dūmvadiem, izplūdes cauruļvadiem utt.), apkārtējās vides apstākļi ir sekojoši: 

 ārējā gaisa temperatūra no – 35 °C līdz + 35 °C; 

 gaisa relatīvais mitrums no 30% līdz 100%; 

 gaisa spiediens 950 ÷ 1050 mbar; 

 vēja ātrums 46 m/s; 

 sniega slodze 1,0 kPa. 

 

Darbu apjoms: 

o Izstrādāt būvprojektu par katlumājas būvniecību; 

o Veikt esošo būvju demontāžu katlumājas būvprojekta nepieciešamības robežās; 

o Saskaņot demontāžu darbu secību un kārtību ar Pasūtītāju, lietderīgo iekārtu iznešanu un 

nodošanu Pasūtītajam; 
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o Pasūtītājā vārdā pieprasīt un saņemt visus nepieciešamos tehniskos noteikumus, 

saskaņojumus un atļaujas (attiecas uz tehniskajiem noteikumiem, kuri jau nav pievienoti šim 

nolikumam); 

o Saskaņot un akceptēt būvprojektu Balvu novada pašvaldībā; 

o Būvprojektam ir jāparedz: 

 cietā biokurināmā kurtuvju, ūdenssildāmo katlu, dūmgāzu attīrīšanas sistēmas, 

biokurināmā pieņemšanas un transportēšanas iekārtu un citu siltumenerģijas ražošanai 

nepieciešamo pamatiekārtu uzstādīšanu; 

 dūmgāzu kondensatora uzstādīšanu uz katlu kaskādi; 

 siltumizolēta dūmeņa/ņu izbūvi atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

 biokurināmā noliktavas/vu ar transportēšanas sistēmu un kurināmā pieņemšanas 

mezglu izbūvi; 

 nepieciešamo sūkņu (recirkulācijas sūkņi, tīkla sūkņi u.c.) un nepieciešamo 

regulēšanas mezglu un palīgiekārtu montāžu un elektrobarošanas pieslēgumu; 

 ūdens ķīmiskās sagatavošanas iekārtas uzstādīšanu, paredzot tvertnes sagatavotā 

ūdens uzkrāšanai; 

 neatkarīga avārijas elektrobarošanas avota (dīzeļģenerators) uzstādīšanu drošai 

sistēmas atslēgšanai un minimālai sistēmas darbībai elektroenerģijas pārtraukšanas 

gadījumā; 

 dūmgāzu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzstādīšanu, atbilstoši piesārņojošo 

darbību veikšanas atļaujas un vides aizsardzības prasībām; 

 cauruļvadu, noslēgarmatūras, palīgiekārtu montāžu un pievienošanu ārējām 

komunikācijām; 

 nepieciešamo ārējo inženierkomunikāciju (ūdensvads, kanalizācija, u.c.) izbūvi un 

pieslēgšanu; 

 lietus ūdens drenāžas risinājumu; 

 pieslēgšanu ārējiem siltumtīkliem un elektrotīkliem, risinājumus saskaņojot ar 

Pasūtītāju; 

 visu iekārtu, cauruļvadu un kabeļu marķēšanu atbilstoši darba drošības prasībām; 

 vadības un automatizācijas sadaļas un elektronisko sakaru tīklu sadaļas 

projektēšanu saskaņā ar spēkā esošajiem Eiropas standartiem un Latvijas Republikas 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

 katlumājas katlu iekārtu un palīgiekārtu automatizāciju, lai nodrošinātu to darbību 

kontroli gan katlumājā, gan attālināti; 

 ēku un dūmeņa/ ņu zibens aizsardzības un zemējuma kontūra ierīkošanu; 

 asfaltētu vai dzelzsbetona pievedceļu izbūvi, kas ir paredzēti biokurināmā 

transportēšanai no iebrauktuves KM teritorijā līdz izkraušanas vietai (kustīgās grīdas 

šķeldai, atbalsta siena šķeldai, pelnu konteineriem); 

 teritorijas apgaismojuma ierīkošanu; 

 teritorijas iežogojuma ierīkošanu 

 ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas; 

 KM atbilstību spēkā esošajiem Eiropas standartiem un Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem vides aizsardzības jomā; 

 ražošanas un lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas sistēmā atbilstoši 

pašvaldībā spēkā esošiem normatīviem aktiem; 
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 darba telpu ar WC un dušu vismaz 1 cilvēkam; 

 vizuāli pievilcīgu ēkas arhitektūras risinājumu, kas uzlabos Balvu pilsētvides tēlu 

– detaļas jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

o Būvprojektā iekļaut: 

 paskaidrojuma rakstu; 

 arhitektūras sadalu; 

 būvkonstrukciju sadaļu; 

 siltumtehnisko sadalu; 

 ventilācijas sadaļu; 

 ūdensvada un kanalizācijas sadaļu; 

 elektrotehnisko sadalu; 

 vadības un automatizācijas sadaļu; 

 elektronisko sakaru tīklu sadalu; 

 apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas projektu; 

 maksimāli pieļaujamo kaitīgo vielu emisijas limitu projektu; 

 darbu organizēšanas projektu; 

 ekonomisko daļu, ieskaitot: 

 iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkuma (specifikācijas) sadaļu 

(IS); 

 būvdarbu apjomu saraksta sadaļu (BA); 

 izmaksu aprēķina (tāmes) sadaļu (detalizētu montāžas, elektromontāžas un 

būvniecības darbu tāmi, atsevišķi atdalot materiālus no darbiem) (T), izdalot atsevišķi no 

projekta. 

 citas sadaļas, ja tās ir nepieciešamas projekta realizācijai, vai to nosaka normatīvie 

akti. 

o Būvprojektu saskaņot ar Pasūtītāju, visiem inženierkomunikāciju turētājiem un trešajām 

personām, kuru īpašuma tiesības tiek skartas. Saskaņošanas darbus veic Izpildītājs; 

o Saskaņot un akceptēt būvprojektu Balvu novada būvvaldē; 

o Izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju darbu veikšanas projektu; 

o Veikt būvprojekta autoruzraudzību; 

o Veikt darbus saskaņā ar izstrādāto, AS “Balvu enerģija” saskaņotu un Balvu novada 

būvvaldē akceptētu būvprojektu un darbu veikšanas projektiem; 

o Sagatavot izpilddokumentāciju atbilstoši Pasūtītāja, būvnormatīvu, un būvvaldes 

prasībām; 

o Sagatavot ekspluatācijas instrukcijas un veikt Pasūtītāja personāla apmācību; 

o Veikt iekārtu palaišanas, ieregulēšanas darbus visā slodžu diapazonā, funkcionālās 

pārbaudes, nodot biokurināmā ūdenssildāmos katlus (turpmāk – ŪSK) ekspluatācija atbilstoši 

Latvijas Republikas normatīvo dokumentu prasībām; 

o Labiekārtot teritorijas tādā apjomā, lai tiktu atjaunoti būvniecības laikā bojātie ceļi, 

laukumi, zālājs un būvju elementi; 

- Nodot objektu ekspluatācijā atbilstoši nolikuma, līguma un Latvijas Republikas spēkā 

esošo normatīvo dokumentu prasībām. 
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2.pielikums 

A/S “BALVU ENERĢIJA” 

iepirkuma procedūras 

“Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes 

paaugstināšana Balvos – būvprojekta izstrāde, būvniecības darbi 

un autoruzraudzība” 

nolikumam 

Iepirkuma id. Nr. 1.12/18BE 

 

 

Adresāts: A/S “BALVU ENERĢIJA” 

Reģ. Nr. 40003148480 

Balvu nov., Balvi, Vidzemes iela 9C, LV-4501 

 

 

PIETEIKUMS 

KANDIDĀTA DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 

(1.POSMAM) 

A/S “BALVU ENERĢIJA” organizētajā 

iepirkuma procedūrā “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes 

paaugstināšana Balvos – būvprojekta izstrāde, būvniecības darbi 

un autoruzraudzība” 

 

Kandidāts __________________________________________, reģ. Nr. _____________, 
(Kandidāta nosaukums) 

tā _________________________________________________________________ personā, 
(pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats) 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

 

1. apliecina savu dalību A/S “BALVU ENERĢIJA”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003148480, (turpmāk 

– pasūtītājs) organizētajā iepirkuma procedūrā “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas 

avota efektivitātes paaugstināšana Balvos – būvprojekta izstrāde, būvniecības darbi un 

autoruzraudzība” (iepirkuma identifikācijas numuru Nr. 1.12/18BE) (turpmāk – Iepirkuma 

procedūra); 

2. apstiprina, ka iepirkuma procedūras nolikums ir skaidrs un saprotams, iebildumu un pretenziju nav; 

3. piekrīt iepirkuma procedūras 2.posmā, ja kandidāts tiks atlasīts dalībai iepirkuma procedūras 

2.posmam, sagatavot un iesniegt piedāvājumu pēc iepirkuma komisijas uzaicinājuma iesniegt 

piedāvājumu saņemšanas un tajā noteiktajā laikā, kas nav īsāks par 10 (desmit) dienām no 

uzaicinājuma nosūtīšanas dienas atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma prasībām; 

4. apliecina, ka piedāvājuma nodrošinājuma nosacījumi ir skaidri un iepirkuma procedūras 2.posmā, ja 

kandidāts tiks atlasīts dalībai iepirkuma procedūras 2.posmam, iesniegs ar piedāvājumu iepirkuma 

procedūras nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu; 

5. apliecina, ka neatbilst nevienam no iepirkuma procedūras nolikuma 28.punktā minētajiem kandidātu 

izslēgšanas gadījumiem; 

6. apliecina, ka ir informēts, ka, izpildoties kādam no iepirkuma procedūras nolikuma 28.punktā 

minētajiem kandidātu/pretendentu izslēgšanas gadījumiem pieteikuma (un piedāvājuma, ja tiks 

izvēlēts iepirkuma procedūras 2.posmam derīguma termiņa laikā), kandidāta pieteikums (un 

pretendenta piedāvājums, ja tiks izvēlēts iepirkuma procedūras 2.posmam) var tikt noraidīts vai 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pasūtītājs var atteikties slēgt iepirkuma līgumu; 

7. apliecina, ka tā rīcībā ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, finanšu 

resursi, personāls, kas nepieciešami iepirkuma līguma izpildei; 
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8. apņemas sniegt pakalpojumu atbilstoši nolikuma ar pielikumiem (t.sk. Darbu aprakstam) prasībām, 

Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību regulējošajiem 

normatīvajiem aktiem; 

9. apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas. 

 

Šim pieteikumam ir pievienoti visi iepirkuma procedūras nolikumā norādītie iepirkuma procedūras 

1.posmam iesniedzamie dokumenti, kas ir šī pieteikuma neatņemama sastāvdaļa. 

 

 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[kandidāta pilnvarotās personas paraksts:] _______________________________________________ 

[kandidāta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] __________________________________ 
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3.pielikums 

A/S “BALVU ENERĢIJA” 

iepirkuma procedūras 

“Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes 

paaugstināšana Balvos – būvprojekta izstrāde, būvniecības darbi 

un autoruzraudzība” 

nolikumam 

Iepirkuma id. Nr. 1.12/18BE 

 

 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR KANDIDĀTU 

/forma/ 

 

[Ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, tad šāda veidlapa jāaizpilda 

katram piegādātāju apvienības dalībniekam atsevišķi] 

 

Iepirkuma procedūrai: “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes 

paaugstināšana Balvos – būvprojekta izstrāde, būvniecības darbi un autoruzraudzība” 

Iepirkuma identifikācijas numurs: 1.12/18BE 

 

Kandidāta nosaukums 

Juridiskā adrese 

Biroja adrese 

Telefons Fakss 

E-pasta adrese  

Reģistrācijas numurs 

PVN reģistrācijas numurs 

 

Kontaktpersona (šim iepirkumam) 

Vārds, uzvārds  

Amats  

Adrese  

Telefons  

Fakss  

E-pasts  

 

 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[kandidāta pilnvarotās personas paraksts:] _______________________________________________ 

[kandidāta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] __________________________________ 
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4.pielikums 

A/S “BALVU ENERĢIJA” 

iepirkuma procedūras 

“Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes 

paaugstināšana Balvos – būvprojekta izstrāde, būvniecības darbi 

un autoruzraudzība” 

nolikumam 

Iepirkuma id. Nr 1.12/18BE 
 

 

PIEGĀDĀTĀJU APVIENĪBAS APLIECINĀJUMS 

/forma/ 

 

Iepirkuma procedūrai: “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes 

paaugstināšana Balvos – būvprojekta izstrāde, būvniecības darbi un autoruzraudzība” 

Iepirkuma identifikācijas numurs: 1.12/18BE 

 

1) Piegādātāju apvienības nosaukums, faktiskā adrese, reģistrācijas Nr. (ja personu apvienība ir 

reģistrēta), tālruņa Nr./fakss, e-pasts: 

__________________________________________________________________________________ 

 

2) Vadošā dalībnieka, kurš tiesīgs rīkoties visu apvienības dalībnieku vārdā un to vietā, nosaukums, 

faktiskā adrese, reģistrācijas Nr., tālruņa Nr./fakss, e-pasts: 

Vadošā dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds un uzvārds: 

__________________________________________________________________________________ 

 

3) Vadošā dalībnieka atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr./fakss, e-pasts: 

Vadošā dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds un uzvārds: 

__________________________________________________________________________________ 

 

4) Pārējo dalībnieku nosaukumi, adreses, tālruņa Nr./fakss, e-pasts: 

(4.1)______________________________________________________________________________ 

(4.2)______________________________________________________________________________ 

(4.3) ______________________________________________________________________________ 

 

5) Piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un darbības (spēkā esamības) termiņš: 

 

6) Darbu saraksts, kurus izpildīs katrs dalībnieks piegādātāju apvienībā “[apvienības nosaukums:]”. 

 

Piegādātāju 

apvienības dalībnieka 

nosaukums 

Darbi, kurus 

iepirkuma līguma 

izpildē veiks 

dalībnieks 

Dalībnieka veicamo 

darbu daļa 

(procentuālā (%) vai 

naudas (€) izteiksmē 

no piedāvātās 

līgumcenas) 

Sertifikāts vai 

līdzvērtīgs dokuments, 

kas apstiprina 

dalībnieka tiesības 

veikt norādītos darbus 

Vadošā dalībnieka 

nosaukums 

   

1. dalībnieks 

(nosaukums) 

   

2. dalībnieks 

(nosaukums) 

   

-/-    

 

7) Piegādātāju apvienībai papildus augstāk minētajai informācijai jāiesniedz (atbilstoši 

nolikumam) šādi dokumenti: 
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(7.1) Vadošajam dalībniekam izsniegta pilnvara 

[Vadošais dalībnieks tiek pilnvarots iesniegt un saņemt prasības visas piegādātāju apvienības vārdā] 

 

Apliecinām, ka: 

 

a) piegādātāju apvienība un tās dalībnieku sastāvs paliks nemainīgs līdz iepirkuma beigām; 

b) ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tā 15 (piecpadsmit) darba dienu 

laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu paziņošanas (saņemšanas) 

dienas pēc savas izvēles izveidos personālsabiedrību un reģistrēs Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistra Komercreģistrā vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku 

atbildības sadalījumu, kuri būs finansiāli atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. 

 

 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[kandidāta pilnvarotās personas paraksts:] _______________________________________________ 

[kandidāta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] __________________________________ 
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5.pielikums 

A/S “BALVU ENERĢIJA” 

iepirkuma procedūras 

“Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes 

paaugstināšana Balvos – būvprojekta izstrāde, būvniecības darbi 

un autoruzraudzība” 

nolikumam 

Iepirkuma id. Nr. 1.12/18BE 

 

 

INFORMĀCIJA PAR KANDIDĀTA FINANSIĀLO STĀVOKLI 

/forma/ 

 

[Finanšu informācija tiek norādīta no ikgadējā finanšu pārskata (peļņas vai zaudējumu aprēķina), kas 

sagatavots ievērojot attiecīgās kandidāta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasības attiecībā uz gada 

finanšu pārskata noformēšanu un apstiprināšanu] 

 

Iepirkuma procedūrai: “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes 

paaugstināšana Balvos – būvprojekta izstrāde, būvniecības darbi un autoruzraudzība” 

Iepirkuma identifikācijas numurs: 1.12/18BE 

 

Iepirkuma procedūras nolikuma 30.3.1.punkta prasība – Vidējais gada apgrozījums bez PVN 

siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana un/vai būvdarbu veikšanā: 

 

Kandidāta nosaukums Apgrozījums EUR bez PVN Kopā par trīs 

gadiem 2015 2016 2017 

     

     

Kopā     

 

Kandidāts apliecina, ka tā pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu (2015., 2016. un 2017.gads) vidējais gada 

apgrozījums (3 gadu summa/3) bez PVN siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu 

projektēšanā un/vai būvdarbu veikšanā ir [Summa cipariem] EUR ([Summa vārdiem]). 

 

 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[kandidāta pilnvarotās personas paraksts:] _______________________________________________ 

[kandidāta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] __________________________________ 

 

  



 

 

38 

 

6.pielikums 

A/S “BALVU ENERĢIJA” 

iepirkuma procedūras 

“Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes 

paaugstināšana Balvos – būvprojekta izstrāde, būvniecības darbi 

un autoruzraudzība” 

nolikumam 

Iepirkuma id. Nr. 1.12/18BE 

 

 

INFORMĀCIJA PAR KANDIDĀTA PIEREDZI 

/forma/ 

 

Iepirkuma procedūrai: “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes 

paaugstināšana Balvos – būvprojekta izstrāde, būvniecības darbi un autoruzraudzība” 

Iepirkuma identifikācijas numurs: 1.12/18BE 

 
I Izstrādāto tehnisko projektu/būvprojektu saraksts 

Nr. 

p.k. 

Būvprojekta / Būvprojekta 

pasūtītāja nosaukums, 

adrese, kontaktpersona un 

tālruņa numurs, e-pasts
4
 

Projektētā būvobjekta 

nosaukums un īss 

raksturojums 

 

Ēkas platība un 

klasifikācijas kods, 

kurai izstrādāta 

būvprojekts/tehniskais 

projekts 

Būvprojekta/ 

Būvprojekta 

izstrādes uzsākšanas 

un pabeigšanas 

datums 

1.  <…> <…> <…>/<…> 

<…>  <…> <…> <…>/<…> 

<…>  <…> <…> <…>/<…> 

 

II Veikto būvdarbu saraksts 

Nr. 

p.k. 

Būvdarbu 

pasūtītāja 

nosaukums, 

adrese un 

kontaktperson

a un tālruņa 

numurs, e-

pasts 

Būvobjekta 

nosaukums, 

funkcija un īss 

raksturojums 

Objekta platība, 

kurā veikti 

būvdarbi un 

klasifikācijas kods 

Veiktie darbi 

objektā (norādot 

darbu veidus un 

apjomus)
5
 

Būvdarbu izpildes 

termiņi (no - līdz) 

1.  <…> <…>  <…>/<…> 

<…>  <…> <…>  <…>/<…> 

<…>  <…> <…>  <…>/<…> 

 

 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[kandidāta pilnvarotās personas paraksts:] _______________________________________________ 

[kandidāta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] __________________________________ 

 

  

                                                 
4
 Veikto darbu aprakstu, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 30.6.1.punktā izvirzītajai prasībai. Komisijai ir tiesības vērsties pie 

norādītās atbildīgās kontaktpersonas sniegtās informācijas apstiprinājuma saņemšanai. 
5
 Veikto darbu aprakstu, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 30.7.1.punktā izvirzītajai prasībai. Komisijai ir tiesības vērsties pie 

norādītās atbildīgās kontaktpersonas sniegtās informācijas apstiprinājuma saņemšanai. 
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7.pielikums 

A/S “BALVU ENERĢIJA” 

iepirkuma procedūras 

“Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes 

paaugstināšana Balvos – būvprojekta izstrāde, būvniecības darbi 

un autoruzraudzība” 

nolikumam 

Iepirkuma id. Nr. 1.12/18BE 

 

 

KANDIDĀTA VADOŠO SPECIĀLISTU SARAKSTS 

/forma/ 

 

Iepirkuma procedūrai: “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes 

paaugstināšana Balvos – būvprojekta izstrāde, būvniecības darbi un autoruzraudzība” 

Iepirkuma identifikācijas numurs: 1.12/18BE 

 

Projektēšanas un būvdarbu vadīšanas speciālisti (atbilstoši nolikuma 30.6.2.-30.6.3. un 30.7.2.-

30.7.7.punkta punktā noteiktajām prasībām attiecīgi katram speciālistam): 

Amata nosaukums Vārds, uzvārds, 

Sertifikāta/licences Nr, 

izdošanas gads, institūcija, 

kas izsniedza sertifikātu* 

Īss pieredzes apraksts 

(projekta/līguma/ 

objekta nosaukums, Nr., 

termiņš, īss galveno darbu 

apraksts, summa (ja prasīta)) 

Kandidāta vadošie sertificētie projektētāji: 

Būvprojekta vadītājs 

(projektētājs) 

   

Siltumapgādes, 

ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas 

sistēmu projektēšanas 

inženieris 

   

Citi projektētāji 

(ja nepieciešams) 

   

Kandidāta vadošie sertificētie būvdarbu vadītāji un vadošais personāls: 

Atbildīgais ēku 

būvdarbu vadītājs 

   

Atbildīgais SM 

būvdarbu vadītājs 

   

Elektronisko sakaru 

sistēmu un tīklu 

būvdarbu vadītājs 

   

Elektroietaišu darbu 

vadītājs 

   

Ūdensapgādes    

Sertificēts metinātājs un 

kanalizācijas sistēmu 

būvdarbu vadītājs 

   

Citi speciālisti 

(ja nepieciešams) 

   

* Jāpievieno visu norādīto vadošo speciālistu CV (noformētu atbilstoši nolikuma 8.pielikumam), sertifikātu/licenču/ kopijas, 

izņemot tos dokumentus, ko var pārbaudīt publiskajās datubāzēs, Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/bisp/). 

 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[kandidāta pilnvarotās personas paraksts:] _______________________________________________ 

[kandidāta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] __________________________________ 

  

https://bis.gov.lv/bisp/
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8.pielikums 

A/S “BALVU ENERĢIJA” 

iepirkuma procedūras 

“Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes 

paaugstināšana Balvos – būvprojekta izstrāde, būvniecības darbi 

un autoruzraudzība” 

nolikumam 

Iepirkuma id. Nr. 1.12/18BE 

 

 

KANDIDĀTA VADOŠĀ PERSONĀLA 

CURRICULUM VITAE (CV) 

/forma/ 

 

Iepirkuma procedūrai: “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes 

paaugstināšana Balvos – būvprojekta izstrāde, būvniecības darbi un autoruzraudzība” 

Iepirkuma identifikācijas numurs: 1.12/18BE 

 

Norādīt vadošā speciālista pozīciju (amatu) iepirkuma līguma izpildē: __________________________ 

1. Vārds: 

2. Uzvārds: 

 

3. Uzņēmuma nosaukums, kurā pašlaik strādā: 

 

4. Izglītība (sadaļa aizpildāma tikai par tiek speciālistiem, kuriem ir izvirzīta prasība izglītībai): 

Mācību iestāde Mācību periods 

(no/līdz) 

Iegūtā kvalifikācija, grāds, izglītību 

apliecinošs dokuments (nosaukums, Nr.)* 

   

   

   
 

 

5. Profesionālās darbības atbilstības sertifikāti/apliecības*: 

Profesionālās 

darbības joma 

Dokumenta izdevējs Dokumenta 

nosaukums un Nr. 

Dokumenta 

derīguma termiņš 

    

    

    
* Pieteikumā jābūt pievienotām sertifikātu/apliecību kopijām, izņemot tos, kurus var pārbaudīt Būvniecības informācijas sistēmā 

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

 

6. Profesionālā pieredze*: 

Projekta/objekta 

izpildes laiks 

(no/līdz) 

Projekta/objekta 

nosaukums un īss 

raksturojums, kas 

apliecina atbilstību 

nolikuma prasībām 

Vektie pienākumi 

projektā/objektā 

Darba 

devējs 

Pasūtītājs 

(nosaukums, 

reģistrācijas 

numurs, adrese, 

kontaktpersona 

un tālrunis) 

     

     

     
* Aprakstā jānorāda tā pieredze un kvalifikācija, kas apliecina nolikumā prasīto speciālista pieredzi. 

 

7. Vadošā speciālista apliecinājums: 

https://bis.gov.lv/bisp/


 

 

41 

 

Es, [speciālista vārds, uzvārds], apliecinu, ka iepriekš minētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un 

kvalifikāciju. 

 

Ar šo es, [speciālista vārds, uzvārds], apņemos laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas līdz pilnīgai 

saistību izpildei veikt [amata nosaukums] pienākumus iepirkuma procedūras “Centralizētās 

siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Balvos – būvprojekta izstrāde, 

būvniecības darbi un autoruzraudzība” iepirkuma līguma ietvaros, ja iepirkuma procedūras rezultātā 

kandidātam/pretendentam [Uzņēmēja nosaukums] tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un 

līgums tiks noslēgts. 

 

Šī apņemšanās nav atsaucama. 

____________________________ 

Speciālista paraksts, vārds, uzvārds 

 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[kandidāta pilnvarotās personas paraksts:] _______________________________________________ 

[kandidāta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] __________________________________ 

 

  



 

 

42 

 

9.pielikums 

A/S “BALVU ENERĢIJA” 

iepirkuma procedūras 

“Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes 

paaugstināšana Balvos – būvprojekta izstrāde, būvniecības darbi 

un autoruzraudzība aikā” 

nolikumam 

Iepirkuma id. Nr. 1.12/18BE 

 

 

INFORMĀCIJA PAR KANDIDĀTA NORĀDĪTO PERSONU, UZ KURAS IESPĒJĀM BALSTĀS 

/forma/ 

 

[Norāda informāciju, ja kvalifikācijas prasību izpildei kandidāts atsaucas uz personu, uz kuras iespējām 

balstās, iespējām, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei] 

 

Iepirkuma procedūrai: “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes 

paaugstināšana Balvos – būvprojekta izstrāde, būvniecības darbi un autoruzraudzība” 

Iepirkuma identifikācijas numurs: 1.12/18BE 

 

Personas, uz kuras 

iespējām balstās, 

reģistrācijas numurs, 

adrese un 

kontaktpersona 

Kvalifikācijas prasība, 

uz kuru kandidāts/ 

pretendents atsaucas 

(pievienots atbilstību 

pierādāms sertifikāts, 

dokuments, pieredze) 

Personas, uz kuras 

iespējām balstās, 

nodotie resursi 

kvalifikācijas prasību 

izpildei 

Īss personas, uz kuras 

iespējām balstās, 

veicamo darbu 

aprakstu iepirkuma 

līguma izpildē 

    

    

    

 

 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[kandidāta pilnvarotās personas paraksts:] _______________________________________________ 

[kandidāta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] __________________________________ 
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10.pielikums 

A/S “BALVU ENERĢIJA” 

iepirkuma procedūras 

“Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes 

paaugstināšana Balvos – būvprojekta izstrāde, būvniecības darbi 

un autoruzraudzība” 

nolikumam 

Iepirkuma id. Nr. 1.12/18BE 

 

 

KANDIDĀTA NORĀDĪTĀS PERSONAS, KURAS SPĒJĀM TAS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS 

/forma/ 

 

Iepirkuma procedūrai: “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes 

paaugstināšana Balvos – būvprojekta izstrāde, būvniecības darbi un autoruzraudzība” 

Iepirkuma identifikācijas numurs: 1.12/18BE 

 

Ar šo [Personas, uz kuras spējām balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja persona, uz kuras spējām 

balstās, ir fiziskā persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja persona, uz kuras spējām balstās, 

ir fiziskā persona) un adrese] apliecina, ka: 

 

a) piekrīt piedalīties iepirkuma procedūrā, kā kandidāta [Kandidāta/pretendenta nosaukums, 

reģistrācijas numurs un adrese] norādītā persona, uz kuras iespējām kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka 

tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām, un 

b) gadījumā, ja ar kandidātu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvniecības darbus: 

[īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Informācijā par apakšuzņēmēju norādītajam] un/vai nodot 

kandidātam šādus resursus: [īss kandidātam/pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā 

aprīkojuma) apraksts], un 

c) uz to neattiecas neviens no SPSIL 48.panta pirmās daļas 2., 3., 6., 8.punktā noteiktajiem izslēgšanas 

noteikumiem. 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[personas, uz kuras spējām balstās, 

vai pilnvarotās personas paraksts:] ____________________________________________________ 

[personas, uz kuras spējām balstās, 

vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] _______________________________________ 

 

 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[kandidāta pilnvarotās personas paraksts:] _______________________________________________ 

[kandidāta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] __________________________________ 

 

  

https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p2
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p3
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p6
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p8
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11.pielikums 

A/S “BALVU ENERĢIJA” 

iepirkuma procedūras 

“Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes 

paaugstināšana Balvos – būvprojekta izstrāde, būvniecības darbi 

un autoruzraudzība” 

nolikumam 

Iepirkuma id. Nr. 1.12/18BE 

 

 

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJU 

/forma/ 

 

[Norāda informāciju, ja kādu iepirkuma līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem, kā arī iesniedz 

veidlapā minētos dokumentus. Ja kandidāts nevar iesniegt precīzu informāciju par piesaistītajiem 

apakšuzņēmējiem un tiem nododamo līguma daļu, viņš to iepirkuma procedūras 1.posmā var norādīt tikai 

vispārīgi (informatīvi), bet precīzu informāciju iesniegt kopā ar piedāvājumu iepirkuma procedūras 

2.posmā.] 

 

Iepirkuma procedūrai: “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes 

paaugstināšana Balvos – būvprojekta izstrāde, būvniecības darbi un autoruzraudzība” 

Iepirkuma identifikācijas numurs: 1.12/18BE 

 

Apakšuzņēmēja 

nosaukums, reģistrācijas 

numurs, adrese, 

(tālrunis, fakss, 

kontaktpersona) 

Būvdarbu apraksts, 

kurus nodod 

apakšuzņēmējam 

Apakšuzņēmējam 

izpildei nododamo 

darbu daļa (% no 

piedāvātās 

līgumcenas) 

Sertifikāts vai līdzvērtīgs 

dokuments, kas apstiprina 

apakšuzņēmēja tiesības 

veikt norādītos darbus 

1.    

2.    

-/-    

 

 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[kandidāta pilnvarotās personas paraksts:] _______________________________________________ 

[kandidāta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] __________________________________ 
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12.pielikums 

A/S “BALVU ENERĢIJA” 

iepirkuma procedūras 

“Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes 

paaugstināšana Balvos – būvprojekta izstrāde, būvniecības darbi 

un autoruzraudzība” 

nolikumam 

Iepirkuma id. Nr. 1.12/18BE 

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 

/forma/ 

 

Iepirkuma procedūrai: “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes 

paaugstināšana Balvos – būvprojekta izstrāde, būvniecības darbi un autoruzraudzība” 

Iepirkuma identifikācijas numurs: 1.12/18BE 

 

Ar šo [Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), 

reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese] apliecina, ka: 

 

a) piekrīt piedalīties iepirkuma procedūrā, kā [Kandidāta/pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs 

un adrese] apakšuzņēmējs, un 

b) gadījumā, ja ar kandidātu/pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus 

būvniecības darbus: [īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Informācijā par apakšuzņēmēju 

norādītajam] un/vai nodot kandidātam/pretendentam šādus resursus: [īss kandidātam/pretendentam 

nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts], un 

c) uz to neattiecas neviens no SPSIL 48.panta pirmās daļas 2., 3., 6., 8.punktā noteiktajiem izslēgšanas 

noteikumiem. 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[apakšuzņēmēja vai pilnvarotās personas paraksts:] _______________________________________ 

[apakšuzņēmēja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] ___________________________ 

 

 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[kandidāta pilnvarotās personas paraksts:] _______________________________________________ 

[kandidāta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] __________________________________ 

https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p2
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p3
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p6
https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p8


 
 

 


