Redakcija saskaņā ar grozījumu, kas veikts 30.12.2021.
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
Vienotais reģistrācijas Nr.40003011203
IEPIRKUMA NOLIKUMS
DĪZEĻĢENERATORA PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA
Iepirkuma ID Nr. ESP-2021/26
1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkums tiek organizēts, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 3.panta piekto daļu,
atbilstoši pasūtītāja Izņēmumu iepirkumu organizēšanas noteikumiem.
1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs – ESP-2021/26.
1.3. Pasūtītājs – Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais
reģistrācijas numurs 40003011203, Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012, Latvija, turpmāk tekstā
– Pasūtītājs.
1.4. Pretendents – piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumā.
1.5. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms:
1.5.1. Iepirkuma priekšmets ir dīzeļģeneratora (turpmāk arī – Iekārta) piegāde un
uzstādīšana (turpmāk arī – Darbi) saskaņā ar tehnisko uzdevumu, ietverot
nepieciešamās būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu
kompetentās iestādēs. Detalizēta informācija par iepirkuma priekšmetu, tā izpildi
norādīta iepirkuma nolikumā un tā pielikumos.
1.5.2. Pretendenta izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar
viszemāko cenu.
1.5.3. Pretendents iesniedz nolikumam un tehniskajai specifikācijai atbilstošu
piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. Piedāvājuma varianti nav
paredzēti.
1.6. Iepirkuma gala rezultāts:
1.6.1. Par iepirkuma priekšmetu tiks slēgts līgums ar Pretendentu, kurš iesniedzis
iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu
ar viszemāko cenu. Līgums tiks slēgta par Pretendenta iesniegto finanšu
piedāvājuma summu.
1.6.2. Līguma darbības termiņš – līdz saistību izpildei.
1.6.3. Iekārtu piegādes un Darbu izpildes termiņš – ne lielāks kā norādīts nolikuma
1.pielikumā “Tehniskais uzdevums”.
1.6.4. Līgums var tikt slēgts elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, kas
satur laika zīmogu.
1.6.5. Iekārtas un Darbu garantija – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no
pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
1.7. Maksājumu kārtība: saskaņā ar līgumu avanss ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti)
apmērā no Līgumcenas bez PVN (pretendents finanšu piedāvājumā norāda
nepieciešamā avansa apjomu, kur maksimāli pieļaujamais ir 20%). Atlikušās summas
samaksa - 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Iekārtas piegādes un uzstādīšanas,
attiecīga pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un līguma izpildītāja
rēķina saņemšanas dienas.
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1.8. Iekārtas piegādes un Darbu izpildes vieta – piegāde Rīga, Zaķusalas krastmala 1, DDP,
Incoterms 2020, Darbu izpilde – Rīga, Zaķusalas krastmala 1.
1.9. Informācijas sniegšana:
1.9.1. Informācija par iepirkumu (organizatoriski jautājumi) tiek sniegta: komisijas
priekšsēdētāja Tatjana Pužule tālr.67108778 vai juriste – iepirkumu speciāliste
Laura Kolneja, tālr. 29424709 vai e-pasts: iepirkumukomisija@lvrtc.lv .
1.9.2. Informācija par iepirkumu tiek sniegta, atbildot uz ieinteresētā piegādātāja
jautājumiem, kas noformēti rakstveidā vēstules vai iesnieguma formā un iesniegti
personīgi, ar kurjera, pasta starpniecību vai elektroniski, parakstot to ar drošu
elektronisko parakstu un pievienojot laika zīmogu.
1.9.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkumā
iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz trīs darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā
četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (neņemot vērā
piedāvājuma iesniegšanas dienu). Ja informācijas pieprasījumu pasūtītājs ir
saņēmis četras dienas vai mazāk pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa
beigām (neņemot vērā piedāvājuma iesniegšanas dienu), pasūtītājs papildu
informāciju nesniedz.
1.10. Piedāvājuma noformēšana:
1.10.1. Visiem iesniedzamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem atbilstoši nolikuma
prasībām, latviešu valodā, datora rakstā. Autorizācijas un sertifikācijas, kā arī
tehniskās informācijas dokumenti (datu lapas) var tikt iesniegti angļu valodā.
Prasību neievērošanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka attiecīgais
dokuments nav iesniegts.
1.10.2. Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Ja tiek
izdarīti jebkādi grozījumi, papildinājumi vai svītrojumi, kas nav atrunāti, vai ja
piedāvājuma dokumenti ir aizpildīti nepilnīgi vai nepareizi, piedāvājums tiks
noraidīts. Atrunas par grozījumiem, papildinājumiem vai svītrojumiem
piedāvājumā ir jāatrunā personai (personām), kura ir parakstījusi piedāvājumu.
1.10.3. Pretendents piedāvājumu noformē elektroniskā formā 1 (vienā) eksemplārā doc,
docx, xls, xlsx, odf, vai pdf formātā un iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko
parakstu, kas satur laika zīmogu. Pasūtītājs aicina piedāvājumu parakstīt edoc
konteinerā (norādāms, ka elektroniskās formas piedāvājums nav papildus
pašrocīgi vēl jāparaksta ar roku, jo, atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam,
elektroniskais dokuments ir uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir drošs
elektroniskais paraksts).
1.10.4. Pretendentam piedāvājumu jāiesniedz elektroniskā formā parakstītu ar
drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.
1.10.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, dokumenta kopija jāapliecina
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
1.11. Piedāvājumu iesniegšana:
1.11.1. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 1 eksemplārā elektroniskā formā, kas ir
parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
1.11.2. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2022.gada 18.janvārim plkst.11.00,
nosūtot uz e-pasta adresi: iepirkumukomisija@lvrtc.lv
Subject: Iepirkums “Dīzeļģeneratora piegāde un uzstādīšana”, ID Nr. ESP2021/26
(Redakcija saskaņā ar grozījumu, kas veikts 30.12.2021.)
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1.11.3. Pretendenta sagatavotie apliecinājumi un dokumentu kopijas ir jāparaksta
personai ar Pretendenta pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotajai personai,
piedāvājumam pievienojot atbilstošu pilnvaru.
1.11.4. Piedāvājums, kas iesniegts pēc šajā punktā minētā termiņa, netiks izskatīts.
1.11.5. Ja Piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām, tad Pretendents var
tikt izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.
1.11.6. Pasūtītājs aicina piedāvājumu kopumā vai piedāvājumā iekļautos būtiskos
dokumentus, tajā skaitā, bet ne tikai finanšu piedāvājuma datni, aizsargāt ar
paroli. Ja piedāvājums kopumā vai kāds no piedāvājumā ietvertajiem
dokumentiem ir aizsargāts ar paroli, Pretendents ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit)
minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (Nolikuma
1.11.2.punkts)
iesniedz
pasūtītājam
derīgu
paroli
aizsargātā
piedāvājuma/dokumenta atvēršanai, nosūtot to uz e-pasta adresi
iepirkumukomisija@lvrtc.lv .
1.12. Citi noteikumi:
1.12.1. Pretendenta iesniegts iepirkuma piedāvājums ir pierādījums un apliecinājums, ka
Pretendents:
1.12.1.1. ir iepazinies ar šo nolikumu;
1.12.1.2. ir sapratis un pieņēmis iepirkuma noteikumus, un tie nenostāda
Pretendentu neizdevīgā stāvoklī attiecībā pret pārējiem Pretendentiem.
1.12.2. Pretendenta pienākumi:
1.12.2.1. Pretendentam ir pienākums sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma
prasībām.
1.12.2.2. Pretendentam ir pienākums sniegt patiesu un precīzu informāciju.
1.12.2.3. Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem
par informācijas sniegšanu, ja tas ir nepieciešams piedāvājumu
vērtēšanas procesā.
1.12.2.4. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs
atsaukt savu piedāvājumu.
1.12.2.5. Pretendentam ir pienākums iesniegt piedāvājumu, kas nesatur nekādas
ļaunatūras (ar ļaunatūru tiek saprasta jebkura programmatūra, kas tiek
izmantota, lai traucētu datora darbību, ievāktu slepenu informāciju,
piekļūtu privātām datorsistēmām vai bojātu datorsistēmu bez tās
lietotāja piekrišanas) un apņemas Pasūtītājam atlīdzināt visus
zaudējumus, ja tādi Pasūtītājam rodas kopā ar piedāvājumu esošas
ļaunatūras dēļ.
1.12.2.6. Iesniedzot piedāvājumu dalībai šajā iepirkumā,
Pretendents kā
patstāvīgs datu pārzinis nodod Pasūtītājam kā patstāvīgam datu
pārzinim piedāvājumā norādītos fizisko personu datus un ir atbildīgs par
tiesiskā pamata nodrošināšanu šo personas datu apstrādei un
nodošanai Pasūtītājam. Pretendents apņemas informēt šīs fiziskās
personas, ka piedāvājumā norādīta informācija par viņiem tiek nodota
Pasūtītājam ar mērķi nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un
piedāvājumu izvērtēšanu atbilstoši Nolikuma un ārējo normatīvo aktu
prasībām, kā arī to, ka papildu informācija par personas datu apstrādi,
datu aizsardzību un datu subjekta tiesībām ir pieejama Pasūtītāja
Privātuma
politikā
(pieejama
Pasūtītāja
tīmekļa
vietnē
https://www.lvrtc.lv/par-lvrtc/uznemums/kvalitatesvadiba/privatuma_politika/) .
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1.12.2.7. Pasūtītājs kā patstāvīgs datu pārzinis apstrādā šī iepirkuma
piedāvājumos norādītos fizisko personu datus ar mērķi nodrošināt
iepirkuma procedūras norisi un Pretendentu piedāvājumu izvērtēšanu
atbilstoši Nolikuma un ārējo normatīvo aktu prasībām. Papildus tam
Pasūtītājs kā patstāvīgs datu pārzinis apstrādā uzvarējušā Pretendenta
piedāvājumā norādītos personas datus ar mērķi nodrošināt Līguma
noslēgšanu, kā arī nodrošināt noslēgtā Līguma un Nolikuma nosacījumu
izpildi. Pasūtītājs apstrādā personas datus saskaņā ar Pasūtītāja
Privātuma
politiku
(pieejama
Pasūtītāja
tīmekļa
vietnē
https://www.lvrtc.lv/par-lvrtc/uznemums/kvalitatesvadiba/privatuma_politika/).
1.13. Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar šo Nolikumu un Pasūtītāja apstiprināto iekšējo iepirkumu
kārtību, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 3.panta piektajā daļā noteikto izņēmumu.
1.14. Pasūtītājam ir šādas tiesības un pienākumi:
1.14.1. rīkoties atbilstoši šajā nolikumā noteiktajam;
1.14.2. lemt par iesniegto dokumentu atstāšanu bez izskatīšanas, ja tie neatbilst šī
nolikuma vai normatīvo aktu prasībām;
1.14.3. pieaicināt piedāvājumu izvērtēšanā ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
1.14.4. pārtraukt vai izbeigt iepirkumu;
1.14.5. izskatīt un izvērtēt Pretendentu piedāvājumus atbilstoši šī nolikuma prasībām;
1.14.6. veikt citas darbības saskaņā ar nolikumu un apstiprināto kārtību.
1.15. Iesniegtie piedāvājuma materiāli netiek atdoti atpakaļ Pretendentam.
1.16. Par piedāvājuma izstrādāšanu un iesniegšanu atlīdzība nav paredzēta.
1.17. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma priekšmetu kopumā.
Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
1.18. Visi strīdi un domstarpības starp Pasūtītāju un Pretendentu tiks risināti Latvijas
Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
1.19. Kvalifikācijas un atlases prasības Pretendentam. Kvalifikācijas un atlases prasības ir
obligātas visiem Pretendentiem. Prasības, kas norādītas Nolikuma 1.19.1. līdz
1.19.4.punktā, attiecas uz katru Pretendentu, uz katru personālsabiedrības biedru, ja
Pretendents ir personālsabiedrība, personu apvienības dalībnieku, uz Pretendenta
norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vai būvdarbu vērtība ir vismaz
10 (desmit) procenti no Līguma vērtības, un Pretendenta norādīto personu, uz kuras
iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā
noteiktajām prasībām:
1.19.1. Piedāvājuma iesniegšanas dienā nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas
process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota
sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka
iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai
līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;
1.19.2. Piedāvājuma iesniegšanas dienā Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas
reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī
pārsniedz 150 euro;
1.19.3. Pretendents nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība;
1.19.4. Uz Pretendentu nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai
būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē
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līguma izpildi, saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo
sankciju likuma 111.pantā noteikto.
1.19.5. Pretendents ir tiesīgs pārdot Iekārtu (ražotāja produkciju) un nodrošināt Iekārtas
tehnisko apkopju un garantijas remontu veikšanu Latvijas Republikas teritorijā.
1.19.6. Pretendents ir reģistrēts vai 10 darba dienu laikā pēc līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanas tiks reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā
elektroietaišu projektēšanas un elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas sfērā
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
1.19.7. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā
vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un
kārtībā.
1.19.8. Pretendents pēdējo 3 gadu (2019., 2020.gadā., 2021.gadā un 2022.gadā līdz
piedāvājuma iesniegšanas dienai) laikā ir piegādājis un uzstādījis vismaz 1 (vienu)
dīzeļģeneratoru ar jaudu ne mazāku kā 800 kVA, ietverot dīzeļģeneratora
pamatnes sagatavošanu.
1.19.9. Pretendentam ir sertificēts speciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā līdz
1kV.
1.19.10. Pretendentam ir sertificēts speciālists elektroietaišu projektēšanā līdz 1kV.
1.19.11. Viens speciālists var pildīt abas 1.19.9. un 1.19.10.punktos norādītās lomas
pie nosacījuma, ja ir atbilstoši sertifikāti.
1.19.12. Pretendentam ir speciālists, kurš ir Iekārtas ražotāja vai tā pārstāvja apmācīts
speciālists veikt garantijas darbus Iekārtai.
1.19.13. Pretendents iesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības
apliecinājumu par Līguma izpildes nodrošinājumu 10 % (desmit procenti) apmērā
no Līguma summas bez PVN (pretendenta finanšu piedāvājuma summa).
1.19.14. Ja pretendents Finanšu piedāvājumā norāda, ka tiek pieprasīts avanss,
Pretendents iesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības
apliecinājumu par avansa garantijas nodrošinājumu līdz 20% (divdesmit procenti)
apmērā no Līguma summas bez PVN (pretendenta finanšu piedāvājuma summa).
1.19.15. Pretendents ir izstrādājis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem.
1.19.16. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī
neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja Pasūtītājs konstatē 1.19.1. līdz
1.19.4.punktā norādīto izslēgšanas nosacījumu esību vai neatbilstību nolikuma
1.19.5.-1.19.14.punkta prasībām. Ja Pretendents nav iesniedzis nolikuma
2.2.14.apakšpunktā norādīto dokumentu, piedāvājumu vērtēšanas gaitā
Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka
piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi, ievērojot nolikuma 9.pielikumā noteikto formu.
Ja Pretendents neiesniedz minēto dokumentu pēc Pasūtītāja pieprasījuma,
Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt Pretendentu no dalības iepirkumā.
1.20. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam.
1.21. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam.
2. Piedāvājuma sagatavošana
2.1. Piedāvājumā jāiesniedz:
2.1.1. Atlases un kvalifikācijas dokumenti.
2.1.2. Tehniskais piedāvājums.
2.1.3. Finanšu piedāvājums.
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2.2. Pretendentu atlasei jāiesniedz šādi dokumenti:
Nr. p.k.

Nolikuma
punkts

Kvalifikācijas un atlases prasība

Iesniedzamais
dokuments

2.2.1.

1.19.1.

Piedāvājuma iesniegšanas dienā nav
pasludināts Pretendenta maksātnespējas
process
(izņemot
gadījumu,
kad
maksātnespējas procesā tiek piemērota
sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu
kopums, kas vērsts uz parādnieka
iespējamā
bankrota
novēršanu
un
maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta
vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav
uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz
līguma izpildes paredzamajam beigu
termiņam tas nebūs likvidēts

Apliecinājums – iepirkuma
pieteikums
atbilstoši
iepirkuma
nolikuma
2.pielikumam

2.2.2.

1.19.2.

Piedāvājuma
iesniegšanas
dienā
Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas
reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu
parādi, kas kopsummā katrā valstī
pārsniedz 150 euro

Apliecinājums – iepirkuma
pieteikums
atbilstoši
iepirkuma
nolikuma
2.pielikumam

2.2.3.

1.19.3.

Pretendents nav ārzonā reģistrēta juridiskā Apliecinājums – iepirkuma
persona vai personu apvienība
pieteikums
atbilstoši
iepirkuma
nolikuma
2.pielikumam

2.2.4.

1.19.4.

Attiecībā uz Pretendentu nav noteiktas
starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai
būtiskas finanšu un kapitāla tirgus
intereses ietekmējošas Eiropas Savienības
vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas
dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē
līguma izpildi, saskaņā ar Starptautisko un
Latvijas Republikas nacionālo sankciju
likuma 111.pantā noteikto.

Apliecinājums - iepirkuma
pieteikums
atbilstoši
iepirkuma
nolikuma
2.pielikumam.
Lai
pārliecinātos par prasības
izpildi, Pasūtītājs veiks
pārbaudi
attiecīgos
reģistros.

2.2.5.

1.19.5.

Pretendents ir tiesīgs pārdot Iekārtu
(ražotāja produkciju) un nodrošināt Iekārtas
tehnisko apkopju un garantijas remontu
veikšanu.

Iekārtu
ražotāja
vai
ražotāja
pārstāvja
apliecinājums
vai
cits
dokuments, kas apliecina,
ka Pretendents ir tiesīgs
pārdot
iepirkuma
priekšmetu
(ražotāja
produkciju) un nodrošināt
garantijas
remonta
veikšanu.

2.2.6.

1.19.6.

Pretendents ir reģistrēts vai 10 darba dienu
laikā pēc līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanas tiks reģistrēts Latvijas
Republikas
Būvkomersantu
reģistrā
elektroietaišu projektēšanas un izbūves

Iepirkuma
komisija
Būvniecības informācijas
sistēmā pārbaudīs, vai
Pretendents ir reģistrēts
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darbu vadīšanas sfērā, normatīvajos aktos Latvijas
Republikas
noteiktajos gadījumos un kārtībā.
Būvkomersantu reģistrā.
Par ārvalstī reģistrētu vai
dzīvojošu
personu
jāiesniedz
reģistrācijas,
licencēšanas
vai
sertificēšanas
faktu
apliecinoši dokumenti.
Pretendentam, kurš uz
piedāvājuma iesniegšanas
dienu
nav
reģistrēts
Latvijas
Republikas
Būvkomersantu reģistrā,
jāiesniedz apliecinājums iepirkuma
pieteikums
atbilstoši
iepirkuma
nolikuma 2.pielikumam.
2.2.7.

1.19.7.

Pretendents
ir
reģistrēts
Latvijas
Republikas
Uzņēmumu
reģistra
Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā
ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos un kārtībā.

Attiecībā
uz
Latvijas
Republikā
reģistrētiem
komersantiem, Pasūtītājs
veiks pārbaudi Uzņēmumu
reģistra Komercreģistrā.
Pretendents, kas reģistrēts
ārvalstīs
–
iesniedz
komersanta reģistrācijas
apliecības
kopiju
vai
līdzvērtīgas
iestādes
izdotu dokumentu, kas ir
atbilstošs attiecīgās valsts
normatīviem aktiem. Ja
tādas nav (reģistrācijas
valsts
normatīvais
regulējums
neparedz
reģistrācijas
apliecības
izdošanu), tad iesniedz
informāciju
par
pretendenta reģistrācijas
nr. un reģistrācijas laiku, kā
arī norāda kompetento
iestādi reģistrācijas valstī,
kas
nepieciešamības
gadījumā var apliecināt
reģistrācijas faktu).

2.2.8.

1.19.8.

Pretendents pēdējo 3 gadu (2019.,
2020.gadā, 2021.gadā un 2022.gadā līdz
piedāvājuma iesniegšanas dienai) laikā ir
piegādājis un uzstādījis vismaz 1 (vienu)
dīzeļģeneratoru ar jaudu ne mazāku kā 800
kVA, ietverot dīzeļģeneratora pamatnes
sagatavošanu.

1) Pretendents iesniedz
pieredzes
aprakstu.
Pieredze ir jāapraksta ar
tādu detalizācijas pakāpi,
lai
Pasūtītājs
varētu
pārliecināties par šajā
punktā noteikto prasību
izpildi.
2) Vismaz viena pasūtītāja
pozitīva atsauksme par
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pieredzes
aprakstā
norādīto
piegādi
un
uzstādīšanu
vai
alternatīvus dokumentus
pieredzes apliecināšanai,
ja
pasūtītāja
prasītie
dokumenti nav pieejami, ar
tādu detalizācijas pakāpi,
lai
pasūtītājs
var
pārliecināties
par
Pretendenta atbilstību šajā
punktā
paredzētajām
prasībām.
2.2.9.

1.19.9.

2.2.10.

1.19.10.

2.2.11.

1.19.12.

Pretendentam ir sertificēts speciālists 1) Iesaistīto speciālistu
elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā līdz saraksts (Pielikums Nr. 5.)
1 kV
2) elektroietaišu izbūves
darbu
vadītāja
spēkā
esoša
būvprakses
sertifikāta vai lēmuma par
tā iegūšanu kopija.
Latvijā
reģistrēta
speciālista
atbilstību
minētajai
prasībai
Pasūtītājs
pārbauda
Būvniecības informācijas
sistēmā
www.bis.gov.lv.
Pretendentam
jānorāda
sertifikāta numurs.
1) Iesaistīto speciālistu
Pretendentam ir sertificēts speciālists
saraksts (Pielikums Nr. 5.)
elektroietaišu projektēšanā līdz 1kV
2)
Speciālista
elektroietaišu projektēšanā
līdz 1 kV spēkā esoša
būvprakses sertifikāta vai
lēmuma par tā iegūšanu
kopija.
Latvijā
reģistrēta
speciālista
atbilstību
minētajai
prasībai
Pasūtītājs
pārbauda
Būvniecības informācijas
sistēmā
www.bis.gov.lv.
Pretendentam
jānorāda
sertifikāta numurs.
Pretendentam ir speciālists, kurš ir iekārtu 1) Iesaistīto speciālistu
ražotāja vai tā pārstāvja apmācīts veikt saraksts (Pielikums Nr. 5.)
garantijas darbus Iekārtai.
2) Pretendents pievieno
sertifikāta kopiju, iekārtu
ražotāja vai pārstāvja
izsniegtu apliecinājumu vai
alternatīvu dokumentu, kas
apliecina
atbilstību
Nolikuma 1.19.12. punktā
norādītajām prasībām.
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2.2.12.

1.19. 14.

Kredītiestādes
vai
apdrošināšanas
sabiedrības apliecinājums par avansa
nodrošinājumu, ja tiek pieprasīts avanss.
Kredītiestādes
vai
apdrošināšanas
sabiedrības apliecinājums par avansa
nodrošinājumu ir jāiesniedz par pieprasītā
avansa apjomu % (piemēram, ja tiek
pieprasīts avanss 10%, apliecinājums
jāiesniedz par 10%), ievērojot, ka
maksimāli pieļaujamais avansa apmērs ir
20% no Līgumcenas bez PVN. Ja avanss
netiek pieprasīts, kredītiestādes vai
apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums
par avansa nodrošinājumu nav jāiesniedz,
bet šādā gadījumā Pretendents nav tiesīgs
pieprasīt avansu līguma izpildes laikā.

2.2.13.

1.19.13.

Kredītiestādes
vai
apdrošināšanas Kredītiestādes
vai
sabiedrības apliecinājums par Līguma apdrošināšanas
saistību izpildes nodrošinājumu.
sabiedrības apliecinājums
par
Līguma
saistību
izpildes
nodrošinājumu
atbilstoši
Nolikuma
7.pielikuma paraugam.

2.2.14.

1.19.15.

Pretendenta apliecinājums par neatkarīgu Pretendenta apliecinājums
piedāvājuma izstrādi
atbilstoši
Nolikuma
9.pielikuma paraugam.

2.2.15.

Ja
Pretendents
ir
paredzējis
apakšuzņēmējam vai apakšuzņēmēja
apakšuznēmējam, kura veicamo būvdarbu
vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir
vismaz 10 procenti no kopējās Līguma
summas, izpildei nodot kādu līguma daļu
(izņemot
piegādi),
Pretendents
piedāvājumā norāda visas tās piedāvājuma
daļas,
kuru
izpilde
tiks
uzticēta
apakšuzņēmējam
un
apakšuzņēmēja
apakšuzņēmējiem
un
attiecīgas
nododamās līguma daļas procentuālo
apjomu.

Kredītiestādes
vai
apdrošināšanas
sabiedrības apliecinājums
par avansa nodrošinājumu
atbilstoši
Nolikuma
6.pielikuma paraugam.

Iesniedz, ja pretendents
piesaista apakšuzņēmēju:
1)
Apakšuzņēmēju
saraksts
atbilstoši
nolikuma
10.pielikumā
norādītajai formai.
2) spēkā esoši dokumenti,
kas apliecina sarakstā
norādīto apakšuzņēmēju
gatavību veikt tam izpildei
nodotās iepirkuma līguma
daļas
(apliecināta
sadarbības līguma kopija
vai
oriģināls
vai
piekrišanas
raksta
(apliecinājuma) oriģināls
vai apliecināta kopija), kuri
jāparaksta apakšuzņēmēja
pārstāvim ar pārstāvības
tiesībām vai tā pilnvarotai
personai

2.3. Tehniskajā piedāvājumā jāiesniedz šādi dokumenti:
2.3.1. Tehniskais piedāvājums atbilstoši Nolikuma 3.pielikumā norādītajam paraugam.
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2.3.2. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno detalizētas tehnisko datu lapas.
2.4. Finanšu piedāvājumā jānorāda:
2.4.1. Finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma 4.pielikumā norādītajam paraugam.
2.5. Pretendenta piedāvājums netiek izskatīts un Pretendents tiek izslēgts no turpmākās
dalības piedāvājumu izvērtēšanā, ja nav iesniegts kāds no nolikuma 2.punktā minētajiem
dokumentiem vai tas neatbilst Nolikuma prasībām.
3. Piedāvājumu izskatīšana
3.1. Pretendentu piedāvājumu vērtēšana tiek veikta slēgtās sanāksmēs. Piedāvājuma
vērtēšanas gaitā pasūtītājs var rīkot sarunas ar pretendentu/iem par iesniegto
piedāvājumu, tajā skaitā par kvalifikācijas prasībām, tehnisko un/vai finanšu piedāvājumu.
Pasūtītājs, ja izvēlas vest sarunas pēc piedāvājumu iesniegšanas, var apspriest
informāciju par kvalifikācijas prasībām, tehnisko piedāvājumu, tajā skaitā tehnisko
specifikāciju, kā arī finanšu piedāvājumu. Sarunas var notikt jebkurā no vērtēšanas
posmiem. Sarunu laikā pasūtītājs nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem
pretendentiem, kā arī nodrošina visiem vienādu piekļuvi informācijai par iepirkumu.
Pasūtītājs nevienam pretendentam nerada labvēlīgākus apstākļus sarunu gaitā.
3.2. Ja Pasūtītājs iepirkuma norises laikā konstatē, ka Pretendents, iesniedzot piedāvājumu,
ir sniedzis nepatiesas ziņas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.
3.3. Pasūtītājs vērtē Piedāvājumu:
3.3.1. Piedāvājuma noformējuma atbilstība;
3.3.2. Pretendenta atlases atbilstība;
3.3.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstība;
3.3.4. Finanšu piedāvājuma atbilstība.
3.4. Piedāvājuma noformējuma atbilstība:
3.4.1. Pasūtītājs izskata Pretendenta piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma
prasībām;
3.4.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām, Pasūtītājs Pretendentu
var izslēgt no dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk neizskatīt.
3.5. Pretendentu atlase:
3.5.1. Pasūtītājs novērtē Pretendenta atbilstību Nolikumā noteiktajām Pretendentu
kvalifikācijas prasībām;
3.5.2. Ja Pretendents neatbilst kādai no minētajām prasībām vai Pretendents nav
iesniedzis kādu no Nolikuma 2.2.punktā norādītajiem dokumentiem, Pasūtītājs
Pretendentu var izslēgt no dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk neizskatīt.
3.6. Tehniskā piedāvājuma izskatīšana:
3.6.1. Pasūtītājs pārbauda, vai Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst
iepirkuma Nolikuma 2.3.punktā un 3.pielikumā noteiktajām prasībām.
3.6.2. Pasūtītājs Pretendenta piedāvājumu tālāk neizskata un izslēdz Pretendentu no
dalības iepirkumā, ja tā iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst iepirkuma
tehniskajai specifikācijai vai Nolikuma prasībām.
3.7. Finanšu piedāvājuma izskatīšana un vērtēšana:
3.7.1. Pasūtītājs vērtē piedāvājumu, kas nav noraidīts iepriekšējā izskatīšanā.
3.7.2. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav
aritmētisko kļūdu. Ja Pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo.
Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo
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Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu,
Pasūtītājs ņem vērā labojumus.
3.7.3. Pasūtītājs pārbauda, vai Pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums atbilst
iepirkuma Nolikuma 2.4.1.punktā un 4.pielikumā noteiktajām prasībām.
3.7.4. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Pretendents ir iesniedzis piedāvājuma cenu, kas ir
ievērojami zemāka nekā citu Pretendentu piedāvātā cena, Pasūtītājs var
pārbaudīt vai iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts.
3.8. Ja Pasūtītājs iepirkuma norises laikā konstatē, ka Pretendents, iesniedzot piedāvājumu,
ir sniedzis nepatiesas ziņas, tas tiek izslēgts no dalības iepirkumā. Lēmuma par iepirkuma
rezultātiem pieņemšana:
3.8.1. Par iepirkuma uzvarētāju tiek noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums
ar viszemāko cenu.
3.8.2. Ja komisija konstatē, ka vairāki Pretendenti ir iesnieguši saimnieciski
visizdevīgākos piedāvājumus ar vienādu viszemāko cenu, tad komisija organizē
izlozi. Izlozes rīkošanas gadījumā Pretendentiem ar viszemāko cenu 5 (piecas)
darba dienas pirms izlozes rīkošanas tiek nosūtīts uzaicinājums uz izlozi, norādot
izlozes vietu, datumu un laiku un izlozes noteikumus.
3.8.3. Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi, iesniegtie piedāvājumi neatbilst
tehniskās specifikācijas prasībām, Pasūtītājs pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu,
neizvēloties nevienu piedāvājumu. Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt
iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
4. PIELIKUMI
4.1. 1.pielikums. Tehniskais uzdevums (ar 4 (četriem) pielikumiem).
4.2. 2.pielikums. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (veidne).
4.3. 3.pielikums. Tehniskais piedāvājums (veidne) un tehniskā specifikācija.
4.4. 4.pielikums. Finanšu piedāvājums (veidne).
4.5. 5.pielikums. Iesaistīto speciālistu saraksts (veidne).
4.6. 6.pielikums. Apliecinājums par avansa nodrošinājumu (paraugs).
4.7. 7.pielikums. Apliecinājums par Līguma izpildes nodrošinājumu (paraugs).
4.8. 8.pielikums. Līgums (projekts).
4.9. 9.pielikums. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (paraugs).
4.10.

10.pielikums. Apakšuzņēmēju saraksts (paraugs).

11

Iepirkuma nolikuma 1.pielikums
(iepirkums Nr. ESP-2021/26)
TEHNISKAIS UZDEVUMS
Dīzeļģeneratora piegāde un uzstādīšana
1. Vispārīgie darbi
1.1. Izstrādāt paskaidrojuma rakstu par dīzeļģeneratora piegādi un uzstādīšanu (turpmāk
- Darbi) objektā VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Zaķusalas krastmalā
1, Rīgā (turpmāk - Objekts), iesniegt to Pasūtītājam saskaņošanai un būvvaldē
akceptēšanai.
1.2. Paskaidrojuma rakstu izstrādāt saskaņā ar
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1.3. TEHNISKĀ UZDEVUMA pielikums Nr.1 “Pielietojamie normatīvie dokumenti un
standarti”, TEHNISKĀ UZDEVUMA pielikums Nr.2 “Plānotās uzstādīšanas vietas
skice”, TEHNISKĀ UZDEVUMA pielikums Nr.3 “Vienlīniju shēma” un TEHNISKĀ
UZDEVUMA pielikums Nr. 4 “Tehniskā specifikācija”.
1.4. Paskaidrojuma rakstu iesniegt Pasūtītājam divos eksemplāros ar oriģinālajiem
saskaņojumiem un parakstiem, kā arī elektroniski PDF formātā un paskaidrojuma
raksta izstrādes oriģinālos failus DWG vai VSD formātā. Paskaidrojuma raksta
materiālu specifikācijas jāiesniedz elektroniski XLS formātā. Būvvaldē iesniedzamais
paskaidrojuma raksta apjoms saskaņā ar būvvaldes prasībām.
1.5. Veicamo darbu apjoms:
1.5.1. piegādāt dīzeļģeneratoru saskaņā ar Tehniskā uzdevuma TEHNISKĀ
UZDEVUMA pielikums Nr. 4 “Tehniskā specifikācija”, nodrošinot elektroenerģijas
ražošanu un sinhronizēšanos paralēlam darbam ar esošo dīzeļģeneratoru G2;
1.5.2. uzstādīt
rūpnieciski
izgatavotu
saliekamā
dzelzsbetona
pamatni
dīzeļģeneratoram un 0.4kV kabeļu guldīšanas konstrukciju pamatnes;
1.5.3. izbūvēt metāla konstrukcijas 0.4kV kabeļlīnijas noguldīšanai no projektējamā
dīzeļģeneratora līdz esošajai kabeļu kanalizācijas šahtai;
1.5.4. noguldīt nepieciešama šķērsgriezuma zemsprieguma kabeļlīniju no esošās
transformatoru apakšstacijas KTA-3 (turpmāk - KTA-3) 0.4kV sadalnes līdz
projektējamajam dīzeļģenaratoram;
1.5.5. uz pamatnes uzstādīt dīzeļģeneratoru un pieslēgt ar noguldīto 0.4kV kabeļlīniju
pie esošās 0.4kV sadalnes KTA-3;
1.5.6. projektējamā dīzeļģenaratora degvielas bāku pieslēgt pie esošās Objekta
dīzeļdegvielas tvertnes;
1.5.7. ieguldīt un pievienot nepieciešamā šķērsgriezuma un tipa kontrolkabeļus no
KTA-3 līdz projektējamam dīzeļģeneratoram, nodrošinot visas iekārtas ražotāja
paredzētās aizsardzības un automātikas;
1.5.8. kabeļi jāiegulda pa projektējamo konstrukciju uz kabeļu plauktiem un esošo
kabeļu kanalizācijas šahtu un jānomarķē līniju galos, kā arī abās pusēs, izejot
cauri sienām;
1.5.9. visiem vadiem un kabeļu dzīslām, kas pievienotas pie rindspailēm, jābūt
nomarķētām;
1.5.10. kabeļu ekrāniem jābūt droši sazemētiem abos galos;
1.5.11. veikt datu centru elektroapgādes nepārtrauktības testu.
2. Kopējie noteikumi
2.1. Uzņēmējs nodrošina Objektu ar visām darbos nepieciešamajām iekārtām, t.sk.
darbaspēku, mehānismiem, transportu, darbarīkiem un nepieciešamajiem
materiāliem.
2.2. Pasūtītājs nodrošina Objektu ar elektroenerģijas pieslēgumu darbu veikšanas
vajadzībām.
2.3. Pasūtītājs organizē Uzņēmēja piekļuvi darba vietai saskaņā ar savstarpēji saskaņotu
darbu veikšanas grafiku.
2.4. Uzņēmēja veicamo darbu apjomā jāparedz arī darbi, kas Līgumā vai tā pielikumos nav
tieši noteikti, bet kuru izpilde ir nepieciešama Līguma izpildei.
3. Darbu izpildes kontrole un kvalitāte
3.1. Vienu mēnesi pēc Līguma stāšanās spēkā Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam detalizētu
plānoto Darbu izpildes grafiku piesaistītu konkrētiem datumiem saskaņošanai.
3.2. Darbu izpildes grafikā iekļaut Pasūtītāja veicamos darbus ar sekojošiem termiņiem:
3.2.1. izpilddokumentācijas izskatīšana un saskaņošana - 3 (trīs) darba dienas;
3.2.2. darbu pieņemšanas komisija - 2 (divas) darba dienas;
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4.

5.

6.

7.

8.

3.2.3. dīzeļģeneratora tukšgaitas pārbaude - saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
3.3. Uzņēmējs garantē augstu darbu izpildes kvalitāti. Ja izpildītā darba kvalitāte vai termiņi
neapmierina Pasūtītāju, pēdējais ir tiesīgs pārtraukt līguma attiecības un pieaicināt
citu darba izpildītāju. Būvmontāžas darbu izpildīšanai ir atļauts pielietot tikai augstas
kvalitātes materiālus.
3.4. Pasūtītāja nozīmētās personas veic darbu izpildes termiņu, veikto darbu apjoma un
kvalitātes kontroli.
Darba aizsardzība un organizācija
4.1. Projektējamo elektroiekārtu pieslēgšana esošajai Objekta elektroapgādes
infrastruktūrai jāveic tā, lai tiktu nodrošināta esošās aparatūras nepārtraukta darbība.
4.2. Pārslēgumus un darbus, kas var ietekmēt Objektā esošās aparatūras elektroapgādes
drošumu, atļauts veikt laika posmā 1:00 līdz 6:00.
4.3. Uzņēmēja personālam jābūt nokārtojušam elektrodrošības zināšanu pārbaudi un jābūt
atestētam ar piešķirtu elektrodrošības grupu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1041
“Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes
objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”, kā arī
jāievēro Latvijā spēkā esoši darba aizsardzības un ugunsdrošības normatīvie akti.
Uzņēmēja personāls veic uzraudzību un ir atbildīgs par elektrodrošības, darba
aizsardzības un paaugstinātas bīstamības darbu noteikumu ievērošanu.
4.4. Uzņēmēja personālam jābūt atestētam par zināšanām zemsprieguma iekārtas
celtniecības un montāžas darbu veikšanā, ar spēju nodrošināt augstu darba kvalitāti.
Autoruzraudzība
5.1. Uzņēmējam jāveic projekta autoruzraudzība saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem
un noslēgtā līguma nosacījumiem.
Pārbaudes un ieregulēšanas
6.1. Veikt visu no jauna samontēto kabeļu izolācijas mērījumus un montāžas pārbaudi.
6.2. Veikt zemējuma nepārtrauktības mērījumus.
6.3. Veikt samontēto RAA ķēžu pārbaudes.
6.4. Veikt samontēto sekundāro kontrolkabeļu izolācijas mērījumus.
6.5. Rezultātus protokolēt un aktus par veiktajiem, ietverot mērījumu, pārbaužu protokolus
pirms transformatora nodošanas ekspluatācijā, iesniegt Pasūtītājam.
Projekta īstenošanas termiņš (nedēļās no līguma noslēgšanas brīža)
7.1. Paskaidrojuma raksts jāizstrādā, jāsaskaņo ar Pasūtītāju, jāiesniedz Būvvaldē - 10
(desmit) nedēļas.
7.2. Jāsaņem Būvvaldes akcepts paskaidrojuma rakstam - 14 (četrpadsmit) nedēļas.
7.3. Visi montāžas darbi jāpabeidz un dīzeļģenerators jāieslēdz darbā, objekts nodots
ekspluatācijā (saņemta Būvvaldes atzīme paskaidrojuma rakstā) - 20 (divdesmit)
nedēļas.
Objekta nodošana
8.1. Kad uzstādītais dīzeļģenerators ir gatavs ieslēgšanai uz pārbaudes laiku, Uzņēmējs
par to informē Pasūtītāju un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms plānotās darbu
pieņemšanas
komisijas,
iesniedz
Pasūtītājam
pilnībā
nokomplektētu
izpilddokumentāciju vienā eksemplārā un elektroniski PDF formātā izskatīšanai,
neskaitot būvvaldē iesniedzamo dokumentācijas apjomu atzīmes saņemšanai
paskaidrojuma rakstā par būvdarbu pabeigšanu.
8.2. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā izskata iesniegto izpilddokumentāciju, veic Objekta
apskati dabā. Pēc pilnībā nokomplektētas izpilddokumentācijas saņemšanas
Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā uzaicina Uzņēmēju uz darbu pieņemšanas
komisiju vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt izpilddokumentāciju, ja tā ir nepilnīga.
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8.3. Projektējamais dīzeļģenerators tiks uzskatīts par pieņemtu ekspluatācijā pēc atzīmes
saņemšanas paskaidrojuma rakstā par būvdarbu pabeigšanu un abpusējas
nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.
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TEHNISKĀ UZDEVUMA pielikums Nr.1
Pielietojamie normatīvie dokumenti un standarti

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Enerģētikas likums
Būvniecības likums
Ministru kabineta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”
Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”
Ministru kabineta noteikumi Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo
energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās
un tehniskās drošības prasības”
Ministru kabineta noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”
Ministru kabineta noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”
Ministru kabineta noteikumi Nr.50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas
noteikumi”
Ministru kabineta noteikumi Nr.294 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15
“Ēku iekšējā elektroinstalācija”“
Ministru kabineta noteikumi Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15
“Būvju ugunsdrošība”“
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TEHNISKĀ UZDEVUMA pielikums Nr.2
Plānotās uzstādīšanas vietas skice

KTA-3

Esoša kabeļu
kanalizācijas šahta

Esoša konstrukcija ar
kabeļu plauktu h~2m

Projektējamā
dīzeļģeneratora
uzstādīšanas vieta

Projektējamā kabeļu
trase ~100m

Piezīme:
1. Dīzeļģeneratora uzstādīšanas vieta norādīta orientējoši.
2. Precīza vieta jānosaka projektēšanas gaitā.
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TEHNISKĀ UZDEVUMA pielikums Nr.3
Vienlīniju shēma

Projektējamais
dīzeļģenerators
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TEHNISKĀ UZDEVUMA pielikums Nr. 4
Tehniskā specifikācija

Parametrs

Minimālās prasības

1

Dīzeļģeneratora
tips

2

Nominālais
spriegums
Nominālā
frekvence
Dīzeļģeneratora
jaudas
faktors
(Cosɸ)
Vadības bloks

Dzinējs un ģenerators stiprināts uz tērauda rāmja ar
pretvibrācijas balstiem, integrētu degvielas tvertni, ar šķidruma
dzesēšanas radiatoru, mehānisku ventilatoru, 12V vai 24V
lādēšanas ģeneratoru un starteri, uzlādētām akumulatoru
baterijām, izplūdes gāzu klusinātāju, sausu gaisa filtru, eļļas
spiediena un dzesēšanas šķidruma temperatūras signāla
devējiem un jaudai atbilstošu automātslēdzi. Radiators
uzpildīts ar dzesēšanas šķidrumu (-30◦C), aizsardzības režģis
ventilatoram un rotējošām detaļām. Dzinējam un ģeneratoram
jābūt nokomplektētam no viena ražotāja.
400/230V

Nr.p.k.

3
4

5
6
7
8
9

10

11

Sprieguma
regulēšana
Apgriezienu
regulācija
Pastāvīgā jauda
PRP (ISO8528)
Avārijas režīma
jauda ESP
(ISO8528)
Vadības panelis

Dzinēja cilindru
skaits / tilpums l

50Hz±1%
0.8Cosɸ
Automātiskās vadības bloks
Elektroniska sprieguma regulēšana
Elektroniska apgriezienu regulēšana
≥725 kVA
≥800 kVA
Jānolasa līnijas un fāzu spriegumus, neitrāles un fāzu strāvas,
frekvenci, nostrādāto stundu skaitu, dzinēja eļļas spiedienu un
temperatūru, dzesēšanas šķidruma temperatūru, faktisko
līmeni degvielas tvertnē, dzinēja apgriezienus, akumulatoru
baterijas spriegumu, gatavību elektriskās enerģijas ražošanai
un sinhronizēšanai ar tīklu paralēlam darbam ar citiem
dīzeļģeneratoriem, notikušo kļūdu un avārijas ziņojumus.
Jābūt iespējai pievienot Ethernet.
Jānodrošina visu iepriekšminēto iekārtas parametru un
darbības režīmu, kā arī kļūdu stāvokļu uzraudzību izmantojot
SNMP protokolu (vēlams SNMPv3, minimālā prasība –
SNMPv2).
Ne mazāk kā 12-cilindri un 26,5 l
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12

13
14

15

16
17
18

19

20
21
22

23

24
25

26

27

Dzinēja
apgriezienu
skaits
Degvielas tips
Degvielas
patēriņš pie PRP
75% noslodzes
Dīzeļģeneratora
autonomais
darbības laiks pie
PRP 75%
noslodzes
Dzinēja
dzesēšanas veids
Dzinēja apsilde
Izplūdes gāzu
emisiju
daudzums pie
PRP 75%
noslodzes
Virsbūve
Virsbūves
drošība
Pārvietošana
Dīzeļģeneratora
maksimālais
skaņas spiediena
līmenis darbības
laikā 7m attālumā
no iekārtas
Automātiskā
slodzes
pārslēgšanās
(ARI) sadalne

Polu skaits
Automātiskās
slodzes
pārslēgšanās
sadalnes vadība
Aizsardzība pret
apkārtējo vides
iedarbību
automātiskai
slodzes
pārslēgšanās
sadalnei
Automātiskās
slodzes
pārslēgšanās
sadalnes

1500 (apgr./min)
Dīzeļdegviela
Ne vairāk kā 118 l/h (litri/stundā)
Ne mazāk kā 8 stundas.

Dzesēšanas šķidrums (tosols vai ekvivalents)
Uzstādīts un pieslēgts dzinēja sildītājs automātiska darba
režīma nodrošināšanai
Slāpekļa oksīda (NOx) ne vairāk kā 18.5 g/kW.h
Cieto daļiņu (PM) ne vairāk kā 0.0 g/kW.h

Iekārta ar virsbūvi, paredzēta darbam ārpus telpām, visos
Latvijas teritorijā iespējamajos klimatiskajos apstākļos,
uzstādāma uz virszemes betona pamatnes
Viena atslēga visām durvju slēdzenēm
Virsbūve aprīkota ar pacelšanas āķi, aiz kura paredzēta
uzpildītas iekārtas pacelšana
Ne vairāk kā 77 dB(A) pie 7 metru attāluma.

Automātiskā slodzes pārslēgšanās sadalne ar ne mazāku kā
3000 A motorizēto pārslēgšanās automātslēdzi un vadības
bloku ar LCD displeju. Jānodrošina pieslēgumi divām 0.4 kV
kopņu sekcijām un trīs dīzeļģeneratoriem, katrs ar jaudu ne
mazāku kā 800 kVA. Jānodrošina sinhronizēšana ar tīklu
paralēlam darbam ar citiem dīzeļģeneratoriem.
4 poli
Automātiska un manuāla

Ne mazāk kā IP 22 (aizsardzības klase).

Automātiska dīzeļģeneratora palaišana un slodzes
pieslēgšana pie elektrotīkla sprieguma neesamības, vismaz
vienā no fāzēm.
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28

Sprieguma kritumi

29

Dīzeļģeneratora
automātiska
vadība
Dīzeļģeneratora
manuāla vadība
Auto-testa režīms
Avārijas situācija
Pretplūsmu
aizsardzība
Instrukcijas un
sertifikāti

30
31
32
33
34

Automātiska dīzeļģeneratora palaišana un slodzes
pieslēgšana pie elektrotīkla sprieguma krituma zem 170V
vismaz vienā no fāzēm.
Automātiska sprieguma padeves pārslēgšana un
dīzeļģeneratora apturēšana pie elektrotīkla normālas
darbības atjaunošanās.
Dīzeļģeneratora manuāla (rokas) palaišana un apturēšana
visos režīmos.
Automātiska dīzeļģeneratora palaišana testa režīmā.
Automātiska avārijas situāciju signalizācijas ieslēgšanās.
Pretplūsmu strāvu aizsardzība.
Lietošanas un apkalpošanas instrukcija latviešu vai citā valodā
ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Ģeneratori ar
piederumiem ekspluatācijas gatavībā ar CE sertifikātu un
rūpnīcas testa sertifikātu konkrētai iekārtai.
Visai tehniskajai dokumentācijai ir jābūt latviešu valodā vai ar
pievienotu tulkojumu latviešu valodā ar apliecinājumu, ka
tulkojums pareizs.
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Iepirkuma nolikuma 2.pielikums
(iepirkums Nr. ESP-2021/26)
Iepirkuma
DĪZEĻĢENERATORA PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA
IEPIRKUMA ID NR. ESP-2021/26
PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ (veidne)
_______________________________________, reģ. Nr.__________________________
reģistrācijas numurs

nosaukums

__________________________________________________________________________,
nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

tā _________________________________________________________________ personā
personas ar pārstāvības tiesībām vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds

ar šī piedāvājuma iesniegšanu:
1. piesakās piedalīties iepirkumā “DĪZEĻĢENERATORA PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA”
(iepirkuma identifikācijas Nr. ESP-2021/26) un, iesniedzot piedāvājumu, piekrīt
iepirkuma nolikuma prasībām;
2. apliecina, ka piedāvājuma iesniegšanas dienā nav pasludināts Pretendenta
maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek
piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka
iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz
Līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;
3. apliecina, ka piedāvājuma iesniegšanas dienā Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas
reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150
euro;
4. apliecina, ka Pretendents nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu
apvienība;
5. apliecina, ka Pretendentam nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai
būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē
līguma izpildi, saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju
likuma 111.pantā noteikto;
6. apliecina, ka ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai
līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
7.

apliecina, ka 10 darba dienu laikā pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas tiks
reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā elektroietaišu projektēšanas un
izbūves darbu vadīšanas sfērā, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā
(attiecināms, ja pretendents nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā).

8. apliecina,
ka
piedāvājums
nesatur
nekādas
ļaunatūras
(datorvīrusi,
spiegprogrammatūras vai citas ļaunprātīgas programmatūras) un apņemas
Pasūtītājam atlīdzināt visus zaudējumus, ja tādi Pasūtītājam rodas iesniegtajā
piedāvājumā esošas ļaunatūras dēļ;
9. iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka apņemas ievērot iepirkuma nolikuma noteikumus
un ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no uzaicinājuma noslēgt līgumu noslēgt
līgumu atbilstoši nolikumam pievienotajai redakcijai;
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10. apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas;
11. apņemas iepirkuma Nolikumā noteiktajā kārtībā noslēgt līgumu, ja Pretendentam tiks
piešķirtas tiesības to slēgt;
12. apliecina, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts līgums, Pretendenta rīcībā būs
brīvi pieejami visi nepieciešamie resursi, kas nepieciešami līguma izpildei.
13. apliecina, ka kā patstāvīgs datu pārzinis ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.
gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības un ir nodrošinājis tiesisko pamatu
Piedāvājumā norādīto personas datu apstrādei un nodošanai Pasūtītājam, kā arī citas
Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības attiecībā uz personas datu apstrādi un
datu subjektu tiesību aizsardzību.
_______________
persona ar pārstāvības tiesībām vai pilnvarotā persona

Datums, vieta: ______________________
Pilns vārds, uzvārds: _______________________________________________
Amats: __________________________________________________________
Juridiskā adrese: __________________________________________________
Uzņēmuma tālruņa numurs: _____________________________________
e-pasta adrese: Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds: ___________________
Uzņēmuma bankas rekvizīti: ______________________________
Pieteikums ir jāparaksta Pretendenta pārstāvim, kuram ir pārstāvības tiesības vai viņa
pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvaras oriģināls).

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats
Juridiskā adrese
Telefons
E-pasts
Uzņēmuma bankas rekvizīti
Datums, vieta
Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
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Iepirkuma nolikuma 3.pielikums
(iepirkums Nr. ESP-2021/26)
Iepirkuma
DĪZEĻĢENERATORA PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA
IEPIRKUMA ID NR. ESP-2021/26
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (veidne)
1. Pretendents
_________________________
apņemas
piegādāt
un
uzstādīt
dīzeļģeneratoru saskaņā ar nolikumu, Nolikuma Tehnisko uzdevumu un tā pielikumiem,
izpildot šādas un Tehniskajā uzdevumā norādītās prasības:
1.1. izstrādāt paskaidrojuma rakstu, saskaņot ar pasūtītāju un akceptēt Būvvaldē atbilstoši
tehniskā uzdevuma prasībām;
1.2. piegādāt dīzeļģeneratoru saskaņā ar tehniskā uzdevuma pielikumu Nr.4, nodrošinot
elektroenerģijas ražošanu un sinhronizēšanos paralēlam darbam ar esošo
dīzeļģeneratoru G2;
1.3. uzstādīt rūpnieciski izgatavotu saliekamā dzelzsbetona pamatu dīzeļģeneratoram un
0.4kV kabeļu guldīšanas konstrukciju pamatnes;
1.4. izbūvēt metāla konstrukcijas 0.4kV kabeļlīnijas guldīšanai no projektējamā
dīzeļģeneratora līdz esošajai kabeļu kanalizācijas šahtai;
1.5. noguldīt nepieciešama šķērsgriezuma zemsprieguma kabeļlīniju no KTA-3 0.4kV
sadalnes līdz projektējamajam dīzeļģenaratoram;
1.6. uz pamatnes uzstādīt dīzeļģeneratoru un pieslēgt ar noguldītajām 0.4kV kabeļlīnijām
pie esošās 0.4kV sadalnes KTA-3;
1.7. projektējamā dīzeļģenaratora degvielas bāku pieslēgt pie esošās Objekta
dīzeļdegvielas tvertnes;
1.8. noguldīt un pievienot nepieciešamā šķērsgriezuma un tipa kontrolkabeļus no KTA 3
līdz projektējamam dīzeļģeneratoram, nodrošinot visas iekārtas ražotāja paredzētās
aizsardzības un automātikas;
1.9. ieguldīt kabeļus pa projektējamo konstrukciju uz kabeļu plauktiem un esošo kabeļu
kanalizācijas šahtu un nomarķēt līniju galos, kā arī abās pusēs, izejot cauri sienām;
1.10.
kabeļu ekrānus sazemēt abos galos;
1.11.
veikt datu centru elektroapgādes nepārtrauktības testu.
Dīzeļģeneratora tehniskā piedāvājuma paraugs

Nr.p.k.

1

Parametrs

Piedāvātās
iekārtas ražotājs
un tips

Minimālās prasības

Norādīt piedāvātās iekārtas ražotāju un tipu
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Pretendenta
piedāvātais
risinājums (ar
norādi uz lpp.
ražotāja vai
risinājuma
aprakstu
dokumentācijā).
SADAĻU
AIZPILDA
PRETENDENTS

2

Dīzeļģeneratora
tips

3

Nominālais
spriegums
Nominālā
frekvence
Dīzeļģeneratora
jaudas
faktors
(Cosɸ)
Vadības bloks

4
5

6
7
8
9
10

11

12
13

14
15

Sprieguma
regulēšana
Apgriezienu
regulācija
Pastāvīgā jauda
PRP (ISO8528)
Avārijas režīma
jauda ESP
(ISO8528)
Vadības panelis

Dzinēja cilindru
skaits / tilpums l
Dzinēja
apgriezienu
skaits
Degvielas tips
Degvielas
patēriņš pie PRP
75% noslodzes

Dzinējs un ģenerators stiprināts uz tērauda rāmja
ar pretvibrācijas balstiem, integrētu degvielas
tvertni, ar šķidruma dzesēšanas radiatoru,
mehānisku ventilatoru, 12V vai 24V lādēšanas
ģeneratoru un starteri, uzlādētām akumulatoru
baterijām, izplūdes gāzu klusinātāju, sausu gaisa
filtru, eļļas spiediena un dzesēšanas šķidruma
temperatūras signāla devējiem un jaudai
atbilstošu automātslēdzi. Radiators uzpildīts ar
dzesēšanas šķidrumu (-30◦C), aizsardzības režģis
ventilatoram un rotējošām detaļām. Dzinējam un
ģeneratoram jābūt nokomplektētam no viena
ražotāja.
400/230V
50Hz±1%
0.8Cosɸ
Automātiskās vadības bloks
Elektroniska sprieguma regulēšana
Elektroniska apgriezienu regulēšana
≥725 kVA
≥800 kVA
Jānolasa līnijas un fāzu spriegumus, neitrāles un
fāzu strāvas, frekvenci, nostrādāto stundu skaitu,
dzinēja eļļas spiedienu un temperatūru,
dzesēšanas šķidruma temperatūru, faktisko līmeni
degvielas
tvertnē,
dzinēja
apgriezienus,
akumulatoru baterijas spriegumu, gatavību
elektriskās enerģijas ražošanai un sinhronizēšanai
ar
tīklu
paralēlam
darbam
ar
citiem
dīzeļģeneratoriem, notikušo kļūdu un avārijas
ziņojumus. Jābūt iespējai pievienot Ethernet.
Jānodrošina
visu
iepriekšminēto
iekārtas
parametru un darbības režīmu, kā arī kļūdu
stāvokļu uzraudzību izmantojot SNMP protokolu
(vēlams SNMPv3, minimālā prasība – SNMPv2).
Ne mazāk kā 12-cilindri un 26,5 l
1500 (apgr./min)
Dīzeļdegviela
Ne vairāk kā 118 l/h (litri/stundā)
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16

17
18
19

20

21
22
23

24

25
26

27

28

29

Dīzeļģeneratora
autonomais
darbības laiks pie
PRP 75%
noslodzes
Dzinēja
dzesēšanas veids
Dzinēja apsilde
Izplūdes gāzu
emisiju
daudzums pie
PRP 75%
noslodzes
Virsbūve

Virsbūves
drošība
Pārvietošana
Dīzeļģeneratora
maksimālais
skaņas spiediena
līmenis darbības
laikā 7m attālumā
no iekārtas
Automātiskā
slodzes
pārslēgšanās
(ARI) sadalne

Polu skaits
Automātiskās
slodzes
pārslēgšanās
sadalnes vadība
Aizsardzība pret
apkārtējo vides
iedarbību
automātiskai
slodzes
pārslēgšanās
sadalnei
Automātiskās
slodzes
pārslēgšanās
sadalnes
Sprieguma kritumi

Ne mazāk kā 8 stundas.

Dzesēšanas šķidrums (tosols vai ekvivalents)
Uzstādīts un pieslēgts dzinēja sildītājs
automātiska darba režīma nodrošināšanai
Slāpekļa oksīda (NOx) ne vairāk kā 18.5 g/kW.h
Cieto daļiņu (PM) ne vairāk kā 0.0 g/kW.h

Iekārta ar virsbūvi, paredzēta darbam ārpus
telpām, visos Latvijas teritorijā iespējamajos
klimatiskajos apstākļos, uzstādāma uz virszemes
betona pamatnes
Viena atslēga visām durvju slēdzenēm
Virsbūve aprīkota ar pacelšanas āķi, aiz kura
paredzēta uzpildītas iekārtas pacelšana
Ne vairāk kā 77 dB(A) pie 7 metru attāluma.

Automātiskā slodzes pārslēgšanās sadalne ar ne
mazāku kā 3000 A motorizēto pārslēgšanās
automātslēdzi un vadības bloku ar LCD displeju.
Jānodrošina pieslēgumi divām 0.4 kV kopņu
sekcijām un trīs dīzeļģeneratoriem, katrs ar jaudu
ne mazāku kā 800 kVA. Jānodrošina
sinhronizēšana ar tīklu paralēlam darbam ar
citiem dīzeļģeneratoriem.
4 poli
Automātiska un manuāla

Ne mazāk kā IP 22 (aizsardzības klase).

Automātiska dīzeļģeneratora palaišana un
slodzes pieslēgšana pie elektrotīkla sprieguma
neesamības, vismaz vienā no fāzēm.
Automātiska dīzeļģeneratora palaišana un
slodzes pieslēgšana pie elektrotīkla sprieguma
krituma zem 170V vismaz vienā no fāzēm.
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32

Dīzeļģeneratora
automātiska
vadība
Dīzeļģeneratora
manuāla vadība
Auto-testa režīms

33

Avārijas situācija

34

Pretplūsmu
aizsardzība
Instrukcijas un
sertifikāti

30

31

35

Automātiska sprieguma padeves pārslēgšana un
dīzeļģeneratora apturēšana pie elektrotīkla
normālas darbības atjaunošanās.
Dīzeļģeneratora manuāla (rokas) palaišana un
apturēšana visos režīmos.
Automātiska dīzeļģeneratora palaišana testa
režīmā.
Automātiska avārijas situāciju signalizācijas
ieslēgšanās.
Pretplūsmu strāvu aizsardzība.
Lietošanas un apkalpošanas instrukcija latviešu
vai citā valodā ar pievienotu tulkojumu latviešu
valodā. Ģeneratori ar piederumiem ekspluatācijas
gatavībā ar CE sertifikātu un rūpnīcas testa
sertifikātu konkrētai iekārtai.
Visai tehniskajai dokumentācijai ir jābūt latviešu
valodā vai ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā
ar apliecinājumu, ka tulkojums pareizs.

Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno detalizētas tehnisko datu lapas.
Iekārtas piegādes un darbu izpildes termiņš
noslēgšanas dienas.

- ne vairāk kā 20 nedēļas no līguma

Garantija veiktajiem darbiem un Iekārtai - _____ mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta
abpusējas parakstīšanas dienas (saskaņā ar nolikuma 1.6.5.punktu).
Kontaktpersona, ar kuru garantijas perioda laikā sazināties telefoniski/e-pasta veidā:
________________________________ (tālr.nr., e-pasts).
Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību
nolikuma prasībām.
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats
Datums, vieta
Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
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Iepirkuma nolikuma 4.pielikums
(iepirkums Nr. ESP-2021/26)
Iepirkuma
DĪZEĻĢENERATORA PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA
IEPIRKUMA ID NR. ESP-2021/26
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (veidne)
Pretendents _________________________ (Pretendenta
dīzeļģeneratora piegādi un uzstādīšanu par šādām cenām:

Nr.

Nosaukums

Mērv.

Skaits

nosaukums)

Summa,
EUR bez
PVN

1.
Projektēšanas darbi
1.1. Paskaidrojuma raksta izstrāde
kompl.
1
Projektēšanas darbi kopā bez PVN:

2.
Iekārtu un materiālu piegāde
2.1. Dīzeļģenerators
kompl.
1
2.2. 0.4kV kabelis ar vara dzīslām
kompl.
1
4x(4x185mm2). (trases garums
- ~100 m)
2.3. Metāla konstrukcijas kabeļa
kompl.
1
noguldīšanai
2.4. 0.4kV kontrolkabelis (trases
kompl
1
garums - ~100 m).
2.5. Autoruzraudzība
1
Iekārtu un materiālu piegāde kopā bez PVN:

3.
Celtniecības montāžas darbi
3.1. Pamatu uzstādīšana
kompl.
1
3.2. Dīzeļģeneratora uzstādīšana,
kompl.
1
regulēšana, darbības tests
3.3. 0.4kV kabeļu guldīšana, gala
kompl.
1
apdaru montāža un
pievienošana
3.4. Izpilddokumentācija
kompl.
1
Celtniecības montāžas darbi kopā bez PVN:
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piedāvā

veikt

PVN
maksāšanas
kārtība
(Vispārīgā- V
Reversā- R)

[pretendents
šajā ailē norāda
projektēšanas
darbu summu,
bez PVN]

[pretendents
šajā ailē norāda
iekārtu un
materiālu
piegādes
summu, bez
PVN]

[pretendents
šajā ailē norāda
celtniecības
montāžas darbu
summu, bez
PVN]

Kopā bez PVN:

[pretendents
šajā ailē norāda
kopējo summu,
bez PVN]

Piezīmes:
1. Visām finanšu piedāvājuma saraksta pozīcijām jābūt aizpildītām. Neviena Finanšu
piedāvājumā norādītās pozīcijas cena nedrīkst būt iekļauta citas pozīcijas cenā.
2. Pretendentam Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, lai pilnā apjomā saskaņā
ar Tehnisko uzdevumu izpildītu Darbus un nodotu ekspluatācijā dīzeļģeneratoru, t.sk.
tādu darbu un materiālu izmaksas, kas nav iekļauti Finanšu piedāvājumā, bet ir
uzskatāmi par nepieciešamiem Līguma pienācīgai izpildei, kā arī darbu organizācijas
izmaksas, nodokļus, apdrošināšanas izmaksas, un izdevumus, kas saistīti ar atļauju
saņemšanu, kā arī atzīmes saņemšanu paskaidrojuma rakstā par būvdarbu
pabeigšanu.
Avansa nosacījumi: ____________________________(ir/nav nepieciešams avansa
maksājums, ievērojot Nolikuma 1.7.punktā noteiktos samaksas noteikumus, norādot avansa
apjomu (ja avanss tiek pieprasīts)).1
KOPĒJĀ FINANŠU PIEDĀVĀJUMA CENA IR EUR __(_________) BEZ PIEVIENOTĀS
VĒRTĪBAS NODOKĻA.
Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību
Nolikuma prasībām.
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats
Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Ja tiek pieprasīts avanss, Pretendentam papildus ir jāiesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas
sabiedrības apliecinājums par avansa nodrošinājumu atbilstoši nolikuma 6.pielikuma paraugam.
Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumam par avansa nodrošinājumu jābūt
vienādam ar pieprasītā avansa apjomu % (piemēram, ja tiek pieprasīts avanss 10%, apliecinājums
jāiesniedz par 10%).
1
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Iepirkuma nolikuma 5.pielikums
(iepirkums Nr. ESP-2021/26)
Iepirkuma
DĪZEĻĢENERATORA PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA
IEPIRKUMA ID NR. ESP-2021/26
IESAISTĪTO SPECIĀLISTU SARAKSTS (veidne)
Informāciju, kas raksturo Pretendenta personāla pieredzi, norādīt zemāk norādītajā tabulā,
aizpildot visas tabulas ailes.

N.p.k.

Būvspeciālista
vārds, uzvārds

Sertifikāta
nosaukums
(sfēra), uz kuru
nolikuma punkta
prasības izpildi
tiek piesaistīts

Sertifikāta
Nr.

Sertifikāta
derīguma
termiņš

Persona, kuru
pārstāv*

1.
2.
3.
…
* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A - pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) resurss/darbinieks
B - apakšuzņēmēja vai personas, uz kuru iespējām balstās - komersanta
resurss/darbinieks
C - fiziskā persona, uz kuru iespējām pretendents balstās (šajā gadījumā jānorāda
piesaistāmā speciālista personas kods, lai komisija varētu pārbaudīt personas, uz kuras
iespējām pretendents balstās, ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikto kārtību)
Ar šo apstiprinām, ka visi norādītie speciālisti Pretendenta uzvaras gadījumā tiks iesaistīti
Līguma izpildē.
Līguma izpildē iesaistīto speciālistu saraksts tiks pievienots Līgumam. Izmaiņas pievienotajā
līguma izpildē iesaistītā personāla sarakstā ir iespējamas tikai ar Pasūtītāja rakstisku atļauju.
Veicot izmaiņas līguma izpildē iesaistītā personāla sarakstā, ir jāiesniedz informācija par
darbinieku iemaņām, spējām un apliecinoši dokumenti tādā apjomā, lai Pasūtītājs varētu
novērtēt piedāvāto izmaiņu līguma izpildē iesaistītā personāla sarakstā atbilstību Iepirkuma
Nolikumā izvirzītajiem kritērijiem. Bez rakstiskas Pasūtītāja atļaujas nedrīkst aizstāt
piedāvājumā norādīto līguma izpildē iesaistīto personālu ar citu.
Puses ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulu (ES) 2016/679
par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību
Nolikuma prasībām.
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats
Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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Iepirkuma nolikuma 6.pielikums
(iepirkums Nr. ESP-2021/26)
Iepirkuma
DĪZEĻĢENERATORA PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA
IEPIRKUMA ID NR. ESP-2021/26
Paraugs
KREDĪTIESTĀDES VAI APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBAS
APLIECINĀJUMS/GARANTIJAS VĒSTULE PAR AVANSA NODROŠINĀJUMU2
Ievērojot to, ka, ja ______ [pretendenta nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese]
(turpmāk – Pretendents) iesniedz savu piedāvājumu iepirkumam “Dīzeļģeneratora piegāde un
uzstādīšana” ID Nr. ESP-2021/26 (turpmāk – Piedāvājums) un ja Pretendents tiks atzīts par
uzvarētāju iepirkumā, mēs _____ [kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju sabiedrības
nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese] (turpmāk – Sabiedrība), apliecinām, ka esam
pieņēmuši lēmumu priekšnosacījumu izpildes gadījumā izsniegt Pretendentam neatsaucamu
beznosacījuma garantiju par labu valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts radio un televīzijas
centrs” (turpmāk – Pasūtītājs) 100% (simts procenti) apmērā no Pretendenta pieprasītā
avansa summas (turpmāk - Avansa nodrošinājums) (avansa summa __% (____ procenti) no
noslēgtā Līguma summas (ievērojot, ka maksimāli pieļaujamais ir 20% no kopējās Līgumcenas
bez PVN), kas ir EUR _____ (_____ euro))3. Avansa nodrošinājums tiks izsniegts ar šādiem
noteikumiem:
1. Ievērojot 202_.gada __.________ noslēgto Līgumu (turpmāk – Līgums), kas noslēgts starp
VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” kā Pasūtītāju un ____ [Pretendenta
nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese], mēs ______ [kredītiestādes vai apdrošināšanas
akciju sabiedrības nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese] (turpmāk – Sabiedrība),
apņemamies nodrošināt ar neatsaucamu Sabiedrības beznosacījuma garantiju par labu
VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – Pasūtītājs) 100% (simts procenti)
apmērā no [Pretendenta nosaukums] pieprasītā avansa summas.
2. Sabiedrība apņemas veikt maksājumus pēc Pasūtītāja pirmās prasības, ko parakstījusi
Pasūtītāja persona ar pārstāvības tiesībām vai pilnvarots pārstāvis, saņemšanas, kur
paziņots, ka Izpildītājam saskaņā ar Līgumu ir jāatmaksā samaksātais avansa maksājums
bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu(-ām) iepriekš noteiktajās robežās.
Pasūtītājam nav pienākuma pierādīt avansa atmaksas pamatojumu, Sabiedrībai nav
tiesību prasīt šādu pierādīšanu, un Izpildītājam nav tiesību Sabiedrībā apstrīdēt šo prasību.
Sabiedrība apņemas maksāt Pasūtītājam pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, kas
izdarīts pirms Avansa nodrošinājuma termiņa beigām.
3. Avansa nodrošinājums attiecas uz jebkuru Līguma ietvaros tās izpildītājam samaksātu
avansa maksājuma summu.
4. Sabiedrība apņemas samaksāt Avansa nodrošinājuma summu pēc Pasūtītāja pirmā
rakstiskā pieprasījuma uz Pasūtītāja norādīto norēķinu kontu 5 (piecu) darba dienu laikā
pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.

Apliecinājums par avansa nodrošinājumu ir jāiesniedz, ja pretendents pieprasa avansu.
Apliecinājums par avansa nodrošinājumu ir jāiesniedz par pieprasītā avansa apjomu (piemēram, ja
tiek pieprasīts avanss 10% apmērā, apliecinājums jāiesniedz par attiecīgu summu no Pretendenta
finanšu piedāvājuma, kas vienāda ar 10% avansa).
2
3
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5. Avansa nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz
Līguma izpildītājs būs pilnā apmērā un pienācīgi izpildījis Līguma saistības..
6. Sabiedrība apliecina, ka izmaiņas Līgumā neietekmēs Sabiedrības atbildības apjomu
saskaņā ar šo garantiju. Sabiedrība atsakās no tiesības prasīt paziņot Sabiedrībai par
izmaiņām Līgumā.
7. Šim Avansa nodrošinājumam ir piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras
noteikumi “The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees” (ICC Publication Nr. 758), bet
jautājumos, ko minētie noteikumi neregulē – Latvijas Republikas normatīvie akti.
8. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar Avansa nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas
Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā (pirmā instance).
Sabiedrības4 vārdā personas ar pārstāvības tiesībām vai pilnvarotās personas:
(paraksts, parakstītāja vārds, uzvārds un amats)
Vieta, datums

4

Kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju sabiedrības nosaukums.
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Iepirkuma nolikuma 7.pielikums
(iepirkums Nr. ESP-2021/26)
Iepirkuma
DĪZEĻĢENERATORA PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA
IEPIRKUMA ID NR. ESP-2021/26
Paraugs
KREDĪTIESTĀDES VAI APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBAS
APLIECINĀJUMS/GARANTIJAS VĒSTULE PAR LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES
NODROŠINĀJUMU
Ievērojot to, ka______ [Pretendents nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese] (turpmāk –
Pretendents) iesniegs savu piedāvājumu iepirkumam “Dīzeļģeneratora piegāde un
uzstādīšana” ID Nr. ESP-2021/18 (turpmāk – Piedāvājums) un ja Pretendents tiks atzīts par
uzvarētāju iepirkumā, mēs _____ [kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju sabiedrības
nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese] (turpmāk – Sabiedrība), apliecinām, ka esam
pieņēmuši lēmumu priekšnosacījumu izpildes gadījumā izsniegt Pretendentam neatsaucamu
Sabiedrības beznosacījuma garantiju par labu VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
(turpmāk – Pasūtītājs) 10% (desmit procenti) apmērā no noslēgtās Līguma summas bez PVN
(turpmāk – Līguma izpildes nodrošinājums). Līguma summa ir finanšu piedāvājuma summa.
Līguma izpildes nodrošinājums tiks izsniegts ar šādiem noteikumiem:
1. Ievērojot 202_.gada __.________ noslēgto Līgumu (turpmāk – Līgums), kas noslēgts starp
VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” kā Pasūtītāju un ____ [Pretendenta
nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese], mēs ______ [kredītiestādes vai apdrošināšanas
akciju sabiedrības nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese] (turpmāk – Sabiedrība),
apņemamies nodrošināt ar neatsaucamu Sabiedrības beznosacījuma garantiju par labu
VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – Pasūtītājs) 10% (desmit
procenti) apmērā no Līguma summas (turpmāk – Līguma izpildes nodrošinājums).
2. Sabiedrība apņemas veikt maksājumus pēc Pasūtītāja pirmās prasības, ko parakstījusi
Pasūtītāja persona ar pārstāvības tiesībām vai pilnvarots pārstāvis, saņemšanas, kur
paziņots, ka Izpildītājs nepilda vai nav izpildījis Līguma saistības, norādot, kādas saistības
nav izpildītās, vai arī Līguma izbeigšanas gadījumā Līguma izpildītāja saistību neizpildes
dēļ, un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu(-ām) iepriekš noteiktajās robežās.
Pasūtītājam nav pienākuma pierādīt saistību neizpildi, Sabiedrībai nav tiesību prasīt šādu
pierādīšanu, un Izpildītājam nav tiesību Sabiedrībā apstrīdēt šo prasību. Sabiedrība
apņemas maksāt Pasūtītājam pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, kas izdarīts
pirms Līguma izpildes nodrošinājuma termiņa beigām.
3. Līguma izpildes nodrošinājums tajā skaitā, bet ne tikai, attiecas arī uz:
3.1. mantiskiem pametumiem un saistību pastiprinājumiem (nokavējuma procenti,
līgumsods u.tml.);
3.2. zaudējumiem, kas nodarīti Pasūtītājam vai trešajām personām un kas izriet no
Pasūtītāja uzņemtajām saistībām pret trešajām personām, ja šādi zaudējumi ir sekas
Līguma pilnīgas vai daļējas saistību neizpildes dēļ;
3.3. mantiskiem pametumiem un saistību pastiprinājumiem (nokavējuma procenti,
līgumsods u.tml.), kas paredzēti starp Pasūtītāju un Izpildītāju noslēgtajā Līgumā, ja
to nav sedzis Līguma izpildītājs.
4. Sabiedrība apņemas samaksāt Līguma izpildes nodrošinājuma summu pēc Pasūtītāja
pirmā rakstiskā pieprasījuma uz Pasūtītāja norādīto norēķinu kontu 5 (piecu) darba dienu
laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.
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5. Līguma izpildes nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir
spēkā līdz Līguma izpildītājs būs pilnā apmērā un pienācīgi izpildījis Līguma saistības.
6. Sabiedrība apliecina, ka izmaiņas Līgumā neietekmēs Sabiedrības atbildības apjomu
saskaņā ar šo garantiju. Sabiedrība atsakās no tiesības prasīt paziņot Sabiedrībai par
izmaiņām Līgumā.
7. Līguma izpildes nodrošinājumam ir piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras
noteikumi “The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees” (ICC Publication Nr. 758), bet
jautājumos, ko minētie noteikumi neregulē – Latvijas Republikas normatīvie akti.
8. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar Līguma izpildes nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas
Republikas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā (pirmā instance).
Sabiedrības5 vārdā personas ar pārstāvības tiesībām vai pilnvarotās personas:
(paraksts, parakstītāja vārds, uzvārds un amats)
Vieta, datums

5

Kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju sabiedrības nosaukums.
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Iepirkuma nolikuma 8.pielikums
(iepirkums Nr. ESP-2021/26)
Iepirkuma
DĪZEĻĢENERATORA PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA
IEPIRKUMA ID NR. ESP-2021/26
LĪGUMS (PROJEKTS)
Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga
datums.
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais
reģistrācijas
Nr.40003011203,
turpmāk
līguma
tekstā
–
Pasūtītājs,
tās
________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar __________ un
______________, no vienas puses, un
_______ “____________”, vienotais reģistrācijas Nr. _______________, kuru pārstāv
tās ____________________________, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses,
pamatojoties uz iepirkuma “Dīzeļģeneratoru piegāde un uzstādīšana”, ID Nr. ESP2021/26, turpmāk tekstā – Iepirkums, rezultātiem un iepirkuma uzvarētāja iesniegto
piedāvājumu, bez viltus, maldības un spaidiem noslēdz šo Līgumu, turpmāk tekstā – Līgums,
par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas piegādāt un uzstādīt Pasūtītājam Līgumā
noteiktā termiņā dīzeļģeneratoru (turpmāk tekstā – Iekārta), kura komplektācija un
daudzums ir norādīts Līguma 1.pielikumā “Tehniskais uzdevums” (turpmāk tekstā arī –
Darbi). Izpildītājam jāpiegādā Iekārta un jāveic Darbi atbilstoši Līgumam, Tehniskajam
uzdevumam un tā pielikumiem (Līguma 1.pielikums), Izpildītāja tehniskajam
piedāvājumam (Līguma 2.pielikums) un Izpildītāja finanšu piedāvājumam (Līguma
3.pielikums).
1.2. Izpildītājs apņemas piegādāt Iekārtu un veikt Darbus norādītajos apjomos, Līgumā
norādītajā kvalitātē un termiņā. Pasūtītājs apņemas pieņemt Iekārtu un Darbus un
samaksāt par tiem Līgumā noteiktā kārtībā, apjomā un termiņā. Līguma summa tiek
noteikta, ievērojot iepirkuma iesniegtajā piedāvājumā norādīto summu.
1.3. Iekārtu piegādes un Darbu veikšanas vieta: Zaķusalas krastmala 1, Rīga.
1.4. Līguma darbības termiņš – līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei. Izpildītājs uzsāk līguma
izpildi Līguma spēkā stāšanās dienā un pabeidz 20 nedēļu laikā no Līguma spēkā
stāšanās dienas, ievērojot tehniskajā uzdevumā noteiktos izpildes termiņus.
1.5. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka:
1.5.1. Izpildītājs ir uzdevis Pasūtītājam visus būtiskos jautājumus, saņēmis no Pasūtītāja
nepieciešamās atbildes.
1.5.2. Izpildītājam ir tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem slēgt un izpildīt savus
pienākumus un tiesības saskaņā ar Līgumu.
1.5.3. Izpildītājam ir visas Līguma izpildei nepieciešamās licences, sertifikāti, atļaujas un
apliecības, Izpildītāja rīcībā ir zinātība un resursi, kāda Izpildītājam ir
nepieciešama Līguma priekšmeta izpildei un Izpildītājs ir specializējies veikt
Līguma priekšmeta izpildi.
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1.5.4. Pirms Līguma parakstīšanas Izpildītājs ir iepazinies, saprot un ir pārbaudījis
Līgumu, tā pielikumus, Līgumam pievienoto dokumentāciju.
1.5.5. Izpildītājs ir iepazinies un izpratis faktiskos apstākļus, kas varētu ietekmēt Līguma
izpildi un kas saistīti ar tiem.
1.5.6. Izpildītājs ir iepazinies, ir atbildīgs un ievēros visas juridiskās prasības un tiesību
aktu regulējumu, kas var ietekmēt Līguma saistību izpildi, ja tie attiecas uz
Izpildītāju.
1.5.7. Izpildītājs apzinās, ka jebkurš Līgumā paredzēts termiņš ir būtisks Līguma
nosacījums un ja Izpildītājs kavē Līgumā paredzētu termiņu Pasūtītājam ir Līgumā
paredzētās tiesības uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kā arī tiesības izmantot
Līgumā noteiktos saistību pastiprinājumu līdzekļus.
1.5.8. Izpildītājs pilnībā izprotot Līguma noteikumus, ir apzinājis un izvērtējis riskus, un
spēj uzņemties šos riskus, tajā skaitā uzņemoties atbildību.
2. NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Kopējā līgumcena par Iekārtu un Darbiem, tajā skaitā par paskaidrojuma raksta izstrādi
un akceptēšanu, Iekārtas piegādi un uzstādīšanu Līguma 1.3.punktā minētajā adresē un
autoruzraudzību, ir EUR _________ (_________________) bez pievienotās vērtības
nodokļa (turpmāk – Līgumcena). Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un
maksāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.
2.2. Izpildītājs visu Līguma darbības laiku nedrīkst piemērot augstākas cenas par tām, kādas
tās ir norādītas Izpildītāja finanšu piedāvājumā (Līguma 3.pielikums), kas ir Līguma
neatņemama sastāvdaļa. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi
apstākļi nevar būt par pamatu Līgumcenas paaugstināšanai.
2.3. Līgumcenā ietilpst visi Iekārtas piegādes un Darbu veikšanas izdevumi, kā arī jebkuri
nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, transporta un muitas izdevumi, kas saistīti ar
Iekārtas piegādi un Darbu veikšanu. Pasūtītājam nav pienākuma veikt nekādus citus
papildu maksājumus.
2.4. Nekvalitatīvas, Līgumam neatbilstošas Iekārta un Darbi netiek pieņemti un netiek
apmaksāti līdz Neatbilstību novēršanai un Pasūtītāja akceptam par Neatbilstību
novēršanu. Netiek kompensēti nekādi darbi, kuri Izpildītājam jāveic vai materiāli, kuri
Izpildītājam jāpiegādā atkārtoti sakarā ar konstatēto Neatbilstību Iekārtu piegādē, tāpat
netiek kompensētas arī citas izmaksas, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ.
2.5. Līdz Iekārtu vai Darbu pieņemšanai no Pasūtītāja puses, kas noformēta ar abpusēji
parakstītu nodošanas-pieņemšanas aktu, Izpildītājs atbild par visiem riskiem, kas var
rasties līdz Iekārtu pieņemšanai (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu
nodarīšana Pasūtītājam vai trešajām personām, u.c.).
2.6. Līgumcenu Pasūtītājs apmaksā:
2.6.1. priekšapmaksa ______ (______ procenti) apmērā no Līgumcenas bez PVN [tiks
norādīts, slēdzot līgumu, atbilstoši finanšu piedāvājumā norādītajam]. Ja
Pretendents pieprasa priekšapmaksu, tad to apmaksā 15 (piecpadsmit)
kalendāra dienu laikā pēc tam, kad ir saņemts avansa garantijas nodrošinājums,
saistību izpildes nodrošinājums un Izpildītāja rēķins par avansa maksājumu.
2.6.2. atlikušās līgumcenas samaksa – 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc
atzīmes saņemšanas paskaidrojuma rakstā par tā akceptu Būvvaldē, Iekārtas
piegādes un Darbu pieņemšanas, atzīmes saņemšanas paskaidrojuma rakstā par
būvdarbu pabeigšanu, ko apliecina abpusēji parakstīts attiecīgs pieņemšanasnodošanas akts un saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu.
2.7. Par Līguma 2.6.punktā minētajiem maksājumiem Izpildītājs izraksta rēķinu(s), nosūtot
to(s) elektroniski no Izpildītāja e-pasta adreses ________ uz Pasūtītāja e-pasta adresi
apmaksai@lvrtc.lv.
2.8. Izpildītājam rēķinā obligāti jānorāda Līguma numurs, saskaņā ar kuru Iekārta ir piegādāta
un Darbi ir veikti un rēķins ir izrakstīts.
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2.9. Visiem rēķiniem jābūt noformētiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām. Gadījumā, ja rēķins nav noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai nav
adresēts īstajam adresātam - Pasūtītājam, Izpildītāja pienākums ir anulēt iepriekš
izrakstīto rēķinu un izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam jaunu rēķinu. Šajā gadījumā
Pasūtītājs veic samaksu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc jauna rēķina
saņemšanas no Izpildītāja.
2.10. Šajā Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem maksājuma uzdevumos
norādītajos datumos. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Līgumā norādītajiem
norēķinu kontiem.
2.11. Pasūtītājs, veicot norēķinus ar Izpildītāju, ir tiesīgs ieskaita kārtībā ieturēt viņam no
Izpildītāja pienākošos maksājumus (zaudējumus, piemērotos līgumsodus utt.).
3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Pasūtītājs pieņem Iekārtu un Darbus, to pārbaudi veicot Līguma 1.3.punktā norādītajā
adresē, parakstot Izpildītāja iesniegto pieņemšanas – nodošanas aktu. Pieņemšanas
kārtība notiek, ievērojot Līgumā un tehniskajā uzdevumā noteikto.
3.2. Ja, pārbaudot Iekārtu un Darbus, atklājas trūkumi, bojājumi vai citāda neatbilstība
Līguma noteikumiem vai paskaidrojuma rakstam (turpmāk – Neatbilstības), Pasūtītājs
neparaksta pieņemšanas – nodošanas aktu un sagatavo Defektu aktu, norādot uz
konstatētajiem trūkumiem un nepilnībām. Šāda veida akts tiek sastādīts arī par slēptiem
trūkumiem vai bojājumiem, kurus Iekārtas un Darbu pieņemšanas brīdī nav iespējams
konstatēt, bet tie tiek konstatēti Iekārtas ekspluatācijas garantijas laikā saskaņā ar
Līgumā noteikto.
3.3. Konstatējot kādu no Līguma 3.2.punktā minētajām Neatbilstībām, 5 (piecu) darba dienu
laikā kopš attiecīgā Defektu akta sastādīšanas brīža Pasūtītājs nosūta Defektu aktu
Izpildītājam, kurš:
3.3.1. par saviem līdzekļiem trūkumus novērš vai Pušu saskaņotā termiņā piegādā
Iekārtu, kas atbilst šajā Līgumā noteiktajām garantijām un tehniskajai
specifikācijai;
3.3.2. pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līgumu
par Iekārtas piegādes, uzstādīšanas un Darbu nokavējumu (ja tiek pārsniegts
Līgumā noteiktais Iekārtas piegādes termiņš).
3.4. Defektu akts tiek sastādīts arī par slēptiem trūkumiem, kurus Iekārtas un/vai Darbu
pieņemšanas brīdī nav iespējams konstatēt, bet tie tiek konstatēti Iekārtas garantijas
laikā saskaņā ar Līguma nosacījumiem. Ja Pasūtītājs ir cēlis pretenzijas šajā punktā
noteiktajā gadījumā, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties uz sava rēķina novērst
trūkumus, nomainot neatbilstošo Iekārtu.
3.5. Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par kādu Defektu aktā norādīto Neatbilstību,
viņam par to rakstiski jāziņo Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no Defektu akta
saņemšanas dienas. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasījumu (uzskata, ka atbildīgs par kādu
defektu ir Izpildītājs), tad Puses vienojas par neatkarīga sertificēta lietpratēja (eksperta)
pieaicināšanu defektu rašanās iemeslu un cēloņu noskaidrošanai. Ja minētās
ekspertīzes rezultātā tiek konstatēts, ka Neatbilstības radušās Izpildītāja vainas dēļ,
Izpildītājam ir pienākums nekavējoties novērst konstatētās Neatbilstības, kā arī segt
visus ekspertīzes izdevumus.
3.6. Gadījumā, ja Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis atsakās parakstīt Defektu aktu, to paraksta
Pasūtītājs vienpusēji, un tas ir saistošs Izpildītājam bez jebkādiem iebildumiem, atrunām
vai noliegumiem. Pasūtītājs nosūta Defektu aktu Izpildītājam, kurš veic Līguma
3.3.punktā noteiktās darbības.
3.7. Pasūtītāja ar Līguma noteikto tiesību veikt pārbaudes vai kontroles neizmantošana nav
uzskatāma par atteikšanos no šādām tiesībām un tās nemazina Izpildītāja ar Līgumu
noteikto atbildību un pienākumus.
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4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Izpildītājs apņemas izpildīt Līgumu un piegādāt, un uzstādīt Iekārtu, kā arī veikt Darbus
Pasūtītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem un tādā komplektācijā, kāda paredzēta
Līgumā un tā pielikumos.
4.2. Izpildītājs apņemas izstrādāt paskaidrojuma rakstu, saskaņot to ar Pasūtītāju un saņemt
akceptu Būvvaldē 14 (četrpadsmit) nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
4.3. Izpildītājs apņemas izpildīt Darbus, tai skaitā saskaņot veiktos būvdarbus Būvvaldē,
saņemot atzīmi paskaidrojuma rakstā par būvdarbu pabeigšanu, 20 (divdesmit) nedēļu
laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
4.4. Izpildītājs apņemas piegādāt un uzstādīt Iekārtu, kā arī veikt Darbus ne vēlāk kā
(piegādes un uzstādīšanas laiks tiks precizēts atbilstoši Izpildītāja iepirkuma
piedāvājumam, bet ievērojot Tehniskajā uzdevumā noteikto termiņu) no Līguma
abpusējas parakstīšanas dienas.
4.5. Izpildītājs informē Pasūtītāju par konkrētu Iekārtas piegādes un uzstādīšanas laiku ne
vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms Iekārtas piegādes.
4.6. Izpildītājs nodrošina Iekārtas iepakojuma atbilstību starptautiskajiem standartiem, lai
nodrošinātu Iekārtas saglabāšanu, veicot transportēšanu līdz tās uzstādīšanas vietai.
4.7. Izpildītājam ir jāsniedz Pasūtītājam nepieciešamā informācija par Iekārtas ekspluatācijas
noteikumiem, ekspluatācijas garantijas termiņiem un citiem Iekārtas apkalpošanas
noteikumiem, kas ir norādīti Izpildītāja vai Iekārtas ražotāja garantijas apkalpošanas
noteikumos. Izpildītājs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar bojātās Iekārtas
transportēšanu pie Izpildītāja, un no tā atpakaļ Pasūtītājam. Par Iekārtas aizvietošanu
un bojātās Iekārtas nodošanu Izpildītājam tiek sastādīts pieņemšanas- nodošanas akts.
4.8. Iekārtas un Darbu garantijas laikā Izpildītājs novērš tos bojājumus un defektus, kuru dēļ
Iekārtas darbība neatbilst Iekārtas ražotāja noteiktajiem tehniskajiem noteikumiem,
parametriem un ekspluatācijas instrukcijām vai konstatēti veikto Darbu trūkumi.
Izpildītājs šajā Līguma punktā Iekārtas un Darbu garantijas servisu veic visā garantijas
termiņa laikā bez maksas.
4.9. Ja bojājumi vai Neatbilstības ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ, neievērojot Iekārtas
ekspluatācijas instrukcijas, tad Izpildītājs šos bojājumu novēršanu, iepriekš saskaņojot
ar Pasūtītāju izmaksu tāmi, veic par atsevišķu samaksu.
5. IEKĀRTU UN DARBU KVALITĀTE
5.1. Darbu nodošanas un pieņemšanas brīdī Iekārtai un Darbiem jāatbilst Līgumā noteiktajai
tehniskajai specifikācijai, tehniskajam uzdevumam un Iekārtas kvalitātei jāatbilst Iekārtas
ražotāja noteiktajiem standartiem. Izpildītājs garantē, ka Iekārta pirms tam nav bijusi
ekspluatācijā.
5.2. Izpildītājam Iekārta jāpiegādā kopā ar tehniskās ekspluatācijas noteikumiem un cita
veida dokumentāciju, ko nodrošina Iekārtas ražotājs un kas norādīta Tehniskajā
uzdevumā. Minētajiem dokumentiem jābūt latviešu vai angļu valodā. Pasūtītājam ir
tiesības nepieņemt Iekārtu un Darbus, ja Izpildītājs neiesniedz visu nepieciešamo
dokumentāciju.
5.3. Iekārta tiek uzskatītas par piegādātu un uzstādītu un Darbi izpildīti ar dienu, kad abas
Puses (to pilnvaroti pārstāvji) parakstījušas Iekārtas pieņemšanas – nodošanas aktu.
5.4. Izpildītājs garantē, ka piegādātā Iekārta ir derīgas ekspluatācijai, kā arī to, ka Iekārtas
izmantošana atbilstoši tās uzdevumam nenodarīs materiālu zaudējumu vai kaitējumu
cilvēka veselībai vai īpašumam, vai apkārtējai videi.
5.5. Iekārtas un Darbu veikšanas un pieņemšanas kārtība ir norādīta tehniskajā uzdevumā.
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6. LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS
6.1. Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas
iesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes nodrošinājumu _____ (_____ euro)
apmērā. Izpildītājs kā Līguma izpildes nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt bankas garantiju
vai apdrošināšanas polisi, ko izsniegusi Latvijas Republikā, Eiropas Savienībā vai
Eiropas Ekonomikas zonā reģistrēta sabiedrība. Iesniedzot apdrošināšanas polisi,
Izpildītājs iesniedz arī tās apmaksu apliecinošu dokumentu.
6.2. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, ka bankas garantija vai apdrošināšanas polise ir
spēkā visu Līguma izpildes laiku.
6.3. Līguma izpildes nodrošinājums Izpildītājam ir jāiesniedz atbilstoši Iepirkuma nolikuma
7.pielikumā pievienotajai formai un tajā ietvertajiem nosacījumiem.
6.4. Līguma izpildes nodrošinājumu forma var atšķirties no nolikuma 7.pielikumā norādītās
formas, tomēr izpildes nodrošinājums nedrīkst saturēt papildu nosacījumus un/vai
nodrošinājuma summas izmaksu ierobežojošus nosacījumus, kas atšķiras no nolikuma
7.pielikumā norādītā satura.
6.5. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, ja Izpildītājs pilnībā vai
daļēji nepilda saistības, kas izriet no Līguma.
6.6. Izpildītājs apliecina, ka Līguma izpildes nodrošinājuma izsniedzējsabiedrība apņemas
veikt maksājumus pēc Pasūtītāja pirmās prasības, ko parakstījusi Pasūtītāja persona ar
pārstāvības tiesībām vai pilnvarots pārstāvis, saņemšanas, kur paziņots, ka Izpildītājs
nepilda Līguma un/vai konkrētā Darba saistības, norādot, kādas saistības nav izpildītās,
vai arī Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītāja saistību neizpildes dēļ, un bez jebkādiem
iebildumiem par jebkuru summu (-ām) iepriekš noteiktajās robežās. Pasūtītājam nav
pienākuma pierādīt saistību neizpildi, izsniedzējsabiedrībai nav tiesību prasīt šādu
pierādīšanu, un Izpildītājam nav tiesību izsniedzējsabiedrībā apstrīdēt šo prasību.
Izsniedzējsabiedrība apņemas samaksāt Pasūtītājam pēc Pasūtītāja prasības, kas
izdarīta pirms Līguma izpildes nodrošinājuma termiņa beigām.
6.7. Izpildītājs apliecina, ka Izsniedzējsabiedrība apņemas samaksāt Līguma izpildes
nodrošinājuma summu pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma uz Pasūtītāja
norādīto norēķinu kontu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja
pieprasījuma nosūtīšanas.
7. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA NODROŠINĀŠANA
7.1. Izpildītājs šajā Līgumā apliecina, ka patenti un citas rūpnieciskās īpašuma tiesības uz
piegādājamo Iekārtu ir nodrošinātas tādā apjomā, kā to paredzējis Iekārtu ražotājs.
7.2. Izpildītājs apliecina, ka ir vienīgais Iekārtas īpašnieks, un ka tā ir brīva no visu veidu
apgrūtinājumiem, par to nepastāv strīds vai trešo personu prasījumi.
7.3. Izpildītājs uz sava rēķina aizstāvēs Pasūtītāju pret jebkādām pret Pasūtītāju vai ar to
saistīto personu celtām prasībām, kurās apgalvots, ka Iekārta, kas pārdota vai piegādāta
saskaņā ar šo Līgumu, pārkāpj kādu patentu vai autortiesības. Izpildītājs sedz visas
izmaksas un maksā zaudējumu atlīdzību, kas piespriesta trešajām personām –
prasītājām, ar nosacījumu, ka Izpildītājs sniedz Pasūtītājam pietiekamu palīdzību un
atļauj tam pēc saviem ieskatiem aizstāvēties pret šo prasību vai nokārtot to.
7.4. Izpildītājs, pēc saviem ieskatiem un uz sava rēķina, var nodrošināt Pasūtītājam tiesības
turpināt lietot Iekārtu, aizstāt to vai mainīt to tādā veidā, lai tas neradītu pārkāpumus. Ja
šādi līdzekļi nav reāli iespējami, tad Izpildītājs piešķir Pasūtītājam kompensāciju Iekārtas
nomaiņas vērtībā.
7.5. Neviena no Pusēm nedod otrai Pusei tiesības izmantot tās tirdzniecības/preču zīmes,
tirdzniecības nosaukumus vai citu intelektuālo īpašumu jebkādā reklāmā vai publikācijā
bez otras Puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.
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8. GARANTIJA UN SERVISS
8.1. Izpildītājs garantē Iekārtas un Darbu atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām.
8.2. Izpildītājs nodrošina Iekārtai un Darbiem ____ mēnešu (tiks precizēts atbilstoši Izpildītāja
Tehniskajā piedāvājumā norādītajam) garantiju no Iekārtas un Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīža. Garantijas laiks pielietotajiem būvniecības
izstrādājumiem un iekārtām ir attiecīgo materiālu, iekārtu, ierīču un/vai komunikāciju
ražotāju noteiktais, kas nav mazāk kā Līgumā noteiktais Darbu garantijas laiks.
8.3. Līgumā noteiktās garantijas saistības ir spēkā, ja Pasūtītājs nepārkāpj noteiktos Iekārtas
ekspluatācijas instrukciju nosacījumus.
8.4. Iekārtas garantijas laikā Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš tos bojājumus,
Neatbilstības un defektus, kuru dēļ Iekārtas darbība neatbilst ražotāja noteiktajiem
tehniskajiem noteikumiem, parametriem un ekspluatācijas instrukcijām. Izpildītājs
garantijas laikā arī novērš visus konstatētos Darbu trūkumus. Pretendents šajā Līguma
punktā minētos darbus veic visā garantijas termiņa laikā bez maksas.
8.5. Izpildītājs Iekārtas garantijas laikā nodrošina kontaktpersonu, ar kuru garantijas perioda
laikā telefoniski/e-pasta sarakstes veidā var kontaktēties garantijas nodrošināšanai,
______________________ (tālr.nr., e-pasts).
8.6. Izpildītājs nodrošina, ka Iekārtas bojājuma gadījumā 12 (divpadsmit) stundu laikā
Pasūtītāja objektā, kur uzstādīta Iekārta, ierodas Izpildītāja speciālists, lai konstatētu
Iekārtas bojājuma faktu un to novērstu.
8.7. Iekārtas neatgriezeniska bojājuma gadījumā Izpildītājam ir jānodrošina bojātās Iekārtas
nomaiņa 15 (piecpadsmit) dienu laikā no bojājuma konstatēšanas dienas, par ko
Pasūtītājs informē Izpildītāju. Izpildītājam ir pienākums ierasties Objektā ne vēlāk kā 12
h laikā no Pasūtītāja paziņošanas brīža par konstatēto defektu; Izpildītājam 18h laikā no
paziņošanas brīža ir jānovērš defekts vai jākonstatē neatgriezenisks bojājums;
Izpildītājam 24h laikā no paziņošanas brīža par saviem līdzekļiem jānodrošina un
jāpieslēdz rezerves Dīzeļģenerators. Transporta izdevumus, ja nepieciešami, sniedzot
garantijas pakalpojumus, sedz Izpildītājs.
8.8. Defekti, kas var kaitēt cilvēka veselībai vai paredzēto darbu turpmākai izpildei, vai
Objekta ekspluatācijai novēršami nekavējoties.
8.9. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, tad garantijas laiks sākas no Līguma izbeigšanas
dienas un attiecas tikai uz tiem Darbiem un piegādāto Iekārtu, kuru pabeigšana
noformēta ar nodošanas-pieņemšanas aktu.
9. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
9.1. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi vispār saskaņā
ar Līgumu, tās pielikumiem, Civillikumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
9.2. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.6.punktā noteiktos maksājumu termiņus, tad Izpildītājam ir
tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0.3% (nulle komats trīs procenti) apmērā no
Izpildītājam neapmaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet līgumsoda kopējā
summa nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procenti) no neapmaksātās summas.
9.3. Ja Izpildītājs kavē Līguma 4.2.punktā vai Līguma 4.3.punktā noteikto termiņu, tad
Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0.3% (nulle komats trīs procenti)
apmērā no Līguma 2.1.punktā norādītas līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet
līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās
summas.
9.4. Ja Izpildītājs Iekārtas garantijas laikā Iekārtas bojājuma gadījumā 12 (divpadsmit) stundu
laikā nav nodrošinājis speciālista ierašanos objektā, kur uzstādīta Iekārta, lai konstatētu
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Iekārtas bojājuma faktu un to novērstu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam
maksāt līgumsodu EUR 50 (piecdesmit euro) apmērā par katru kavējuma stundu.
9.5. Ja Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma un tas nav saistīts ar Pasūtītāja saistību
neizpildi, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma
summas.
9.6. Ja Pasūtītājs lauž Līgumu Izpildītāja vainas dēļ (piemēram, Izpildītājs nepilda kādus
Līguma noteikumus, kavē termiņu u.tml.), Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam
līgumsodu 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.
9.7. Par Līgumā 10. nodaļā noteikto konfidencialitātes noteikumu pārkāpumu vainīgā Puse
maksā otrai Pusei līgumsodu EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro) apmērā par katru
pierādīto gadījumu.
9.8. Līgumsoda atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt Līgumā
noteiktās saistības, ja Līgumā nav noteikts citādi.
9.9. Īpašuma tiesības uz Iekārtu pāriet Pasūtītājam līdz ar Iekārtas pieņemšanas dienu
(parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts).
9.10. Iekārtas nejaušas nozaudēšanas vai bojā ejas risks, un ar to saistītie zaudējumi gulstas
uz Izpildītāju līdz Iekārtas pieņemšanas brīdim.
9.11. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja un tā Personāla pieļautajiem darba drošības, uguns un
elektrodrošības, vides aizsardzības pārkāpumiem, sociālās apdrošināšanu esamību
slimības, traumu vai nelaimes gadījumiem.
9.12. Jautājumos, kas nav atrunāti Līguma nosacījumos, Puses risina atbilstoši Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ja Iepirkuma tehniskās specifikācijas
un Izpildītāja piedāvājuma nosacījumi nonāk pretrunā, vadoši ir Iepirkuma tehniskās
specifikācijas noteiktie nosacījumi.
9.13. Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes gaitā,
Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā. Ja viena mēneša laikā Puses nepanāk
vienošanos sarunu ceļā, strīdi tiek izskatīti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
10. KONFIDENCIALITĀTE
10.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpēji rakstiskas
saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji Līguma saturu, citu ar to
izpildi saistītu dokumentu saturu, informāciju, kas iegūta Līguma noteikumu izpildīšanas
procesā, kā arī Pušu rīcībā esošo tehnisko, komerciālo un citu informāciju par otru Pusi
un tā darbību, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
10.2. Puses apņemas nodrošināt iepriekš minētās informācijas neizpaušanu no savu
darbinieku, pilnvaroto pārstāvju un profesionālo konsultantu puses. Puses ir savstarpēji
atbildīgi par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanas rezultātā
radīto zaudējumu atlīdzināšanu.
10.3. Izpildītājs apņemas bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nekādā veidā
nekopēt vai citādi nepavairot Pasūtītāja iesniegto informāciju, neiznest to ārpus
Pasūtītāja telpām, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma atdot atpakaļ visus dokumentus un
citus materiālus (arī to atvasinājumus (kopijas, norakstus, izrakstus), kas satur
konfidenciālu informāciju un kuri tikuši izsniegti Izpildītājam līgumsaistību izpildei
10.4. Konfidencialitātes noteikumi darbojas visu Līguma darbības laiku un paliek spēkā pēc
Līguma darbības beigām.
10.5. Konfidenciālas informācijas izpaušana trešajām personām netiks uzskatīta par Līguma
pārkāpumu šādos gadījumos:
10.5.1. Konfidenciāla informācija tiek izpausta vai nodota kompetentām valsts varas,
pašvaldību, administratīvajām, tiesu vai tamlīdzīgām iestādēm vai citām trešajām
personām tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā ar noteikumu, ka
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Saņēmēja Puse savu iespēju robežās nekavējoties paziņo par to nododošajai
Pusei (ja vien nebūs tiešs kompetento iestāžu aizliegums to darīt);
10.5.2. Konfidenciāla informācija tiek izpausta vai nodota trešajām personām pēc tam,
kad šī pati konfidenciālā informācija neatkarīgi no Saņēmējas Puses ir kļuvusi
publiski zināma vai brīvi pieejama trešajām personām.
10.6. Par konfidencialitātes pārkāpumu netiks uzskatīts un konfidencialitātes pienākums
neattiecas uz šādu informāciju:
10.6.1.
10.6.2.
10.6.3.
10.6.4.

kura ir publiski pieejama pirms Līguma noslēgšanas;
kura tiesiskā kārtā kļūst publiski pieejama bez Saņēmējas puses vainas;
kura ir nodota Saņēmējai pusei bez konfidencialitātes pienākuma;
kuru Saņēmēja puse ir radījis neatkarīgi no Izpaudējas puses.

10.7. Saņemošā puse piekrīt atlīdzināt Izpaudējai pusei visus tiešos zaudējumus, kas tai
radušies, Saņemošajai pusei pārkāpjot vai neievērojot konfidencialitātes saistību
noteikumus. Pirms šajā punktā minēto tiesību īstenošanas Izpaudēja Puse informēs
saņemošo Pusi par konfidencialitātes pārkāpumu un dos laiku, kas nav mazāks par 5
(piecas) darba dienas, lai novērstu pārkāpumu vai sniegtu skaidrojumu par
konfidencialitātes pārkāpumu.
11. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA
11.1. Pusēm kā patstāvīgiem personas datu pārziņiem ir tiesības apstrādāt no otras Puses
iegūtos fizisko personu datus, kā arī Līguma izpildes ietvaros iegūtos fizisko personu
datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos
aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā, ievērot Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu
95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
11.2. Puse, kura Līguma izpildes ietvaros nodod otrai Pusei fizisko personu datus, atbild par
tiesiskā pamata nodrošināšanu šādu datu nodošanai.
11.3. Izpildītājs ir informēts, ka Pasūtītājs personas datu apstrādi veic saskaņā ar Pasūtītāja
privātuma politiku, kas ir pieejama Pasūtītāja tīmekļa vietnē www.lvrtc.lv.
11.4. Katra Puse pēc saviem ieskatiem un, ja tas nepieciešams, ievērojot apstrādes
sarežģītību, ieviešanas izmaksas, raksturu, apjomu, kontekstu un nolūkus, kā arī
dažādas iespējamības un nopietnības riskus fizisko personu tiesībām un brīvībām,
ievieš atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas
datu apstrādes drošības līmeni. Izvērtējot pienācīgo drošības līmeni, ir jāņem vērā
apstrādes radītie riski, jo īpaši pārsūtīto, glabāto vai citādi apstrādāto personas datu
nejauša vai nelikumīga iznīcināšana, zaudēšana, izmainīšana, neatļauta izpaušana vai
piekļuve tiem.
11.5. Puses nodrošina, ka katras Puses personāls ir informēts un ievēro Līgumā un
normatīvajos aktos noteiktos pienākumus attiecībā uz personu datu apstrādi. Katra Puse
patstāvīgi atbild par tā Personāla rīcību saistībā ar Līguma izpildē iegūto personu datu
apstrādi tikai Līgumā noteikto saistību izpildei.
11.6. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt, anonimizēt vai citādi padarīt
tālāk neizmantojamus no Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas tiesisks
pamats tos apstrādāt.
11.7. Šīs sadaļas noteikumi paliek spēkā arī pēc Līguma izbeigšanās atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
12. PERSONU, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, NOMAIŅA
12.1. Izpildītājs personālu, kuru tas iesaista Līguma izpildē, uz kuru iespējām Izpildītājs
balstījies, par kuriem sniedzis informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas atbilstību
izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību
iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī apakšuzņēmējus drīkst nomainīt tikai
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ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.12.2. Pasūtītājs nepiekrīt speciālista nomaiņai, ja
pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
12.1.1. piedāvātais speciālists neatbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām,
kas attiecas uz speciālistu;
12.1.2. piedāvātajam speciālistam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā
Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām
prasībām.
12.2. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no
šādiem nosacījumiem:
12.2.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem
izvirzītajām prasībām;
12.2.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies,
lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma
dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav
vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies,
apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām;
12.2.3. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja
piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli
atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas
kritērijiem.
12.3. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja
tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši
Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
12.4. Pasūtītājs lēmumu par piekrišanu personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņai Līguma
izpildē pieņem ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju
un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
12.5. Izpildītājam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto Līguma daļu nenodos tālāk bez
Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
12.6. Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja apakšuzņēmēja vai speciālista darbība vai sniegto
Pakalpojumu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot
iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā
apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju,
savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas ātrāk šādu Pasūtītāja pieprasījumu
izpildīt. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt jebkādu papildu izmaksu segšanu, kas saistīta
ar apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.
13. LĪGUMA SPĒKĀ ESĪBAS NOSACĪJUMI
13.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz saistību
pilnīgai izpildei. Puses Līgumu paraksta elektroniskā formā ar drošu elektronisko
parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma spēkā stāšanās datums ir pēdējā pievienotā
droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums [dzēst, ja līgums tiek parakstīts
papīra formā].
13.2. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, savstarpēji rakstiski vienojoties un nokārtojot abpusējos
maksājumus un piegādes saistības vai vienpusēji šajā Līgumā noteiktajos gadījumos.
Abpusēji izbeidzot Līgumu šajā punktā noteiktajā gadījumā, Puses sastāda un abpusēji
paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto piegāžu un Darbu apjomu un to novērtējumu
naudā (EUR), ko ir iespējams pieņemt un izmantot tālākām Pasūtītāja vajadzībām.
Sastādot šo aktu, Puses ņem vērā piegādātās Iekārtas un izpildīto Darbu kvalitāti.
Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par saskaņā ar Līguma noteikumiem veiktajām
piegādēm atbilstoši sastādītajam aktam un atbilstoši Līguma noteiktajiem izcenojumiem.
Veicot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu. Savstarpējo norēķinu
šajā punktā minētajā gadījumā, Puses veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc šajā
punktā minētā akta abpusējas parakstīšanas.
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13.3. Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu pirms termiņa, ja Izpildītājs kavē Iekārtas piegādi un
Darbu veikšanu ilgāk kā 2 (divas) nedēļas un/vai neveic citas līgumsaistības, par to
rakstveidā informējot Izpildītāju 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Šādā gadījumā
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez iepriekšēja brīdinājuma un
bez jebkādām saistībām (tajā skaitā, bet ne tikai – līgumsods, nokavējuma procenti) no
Pasūtītāja puses, nesedzot arī nekādus Izpildītājam radušos vai iespējamos zaudējumus
vai citu pametumu.
13.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, iepriekš rakstiski brīdinot par to Izpildītāju:
13.4.1. Ir uzsākta Izpildītāja likvidācija vai pasludināts Izpildītāja maksātnespējas
process, ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta vai ārpustiesas tiesiskās
aizsardzības process, tas ir bankrotējis vai tam apturēta saimnieciskā darbība vai
zaudējis juridisko rīcībspēju - nekavējoties, rakstveidā informējot Izpildītāju;
13.4.2. Izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis
nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus (piemēram, bet ne tikai –
attiecībā uz konkurences tiesību ievērošanu, nepieciešamo licenču, atļauju esību,
u.c.) – nekavējoties, rakstveidā informējot Izpildītāju;
13.4.3. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvos
aktus attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi – nekavējoties, rakstveidā
informējot Izpildītāju;
13.4.4. Izpildītājs vai jebkurš no Izpildītāja personāla, pārstāvjiem vai
apakšuzņēmējiem likumā noteiktajā kārtībā ir atzīts par atbildīgu (vainīgu)
prettiesiskā rīcībā saistībā ar Līguma noslēgšanu vai izpildi – nekavējoties,
rakstveidā informējot Izpildītāju;
13.4.5. Iestājas apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā
ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet
no Līguma - nekavējoties, rakstveidā informējot Izpildītāju;
13.4.6. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā, bet ne tikai, Izpildītājs
nav sasniedzams juridiskajā adresē - nekavējoties, rakstveidā informējot
Izpildītāju;
13.4.7. Izpildītājs pēc defektu akta sastādīšanas atkārtoti piegādā neatbilstošu Iekārtu
vai neveic Darbus Līgumā noteiktajā kvalitātē un termiņos, vai Izpildītājs nepilda
Darbus atbilstoši Līguma noteikumiem vai Izpildītājs zaudējis tiesības to sniegt –
rakstveidā informējot Izpildītāju 5 (piecas) darba dienas iepriekš;
13.4.8. Izpildītājs Pasūtītāja konstatētās Neatbilstības nav novērsis Līgumā noteiktajā
laikā pēc Pasūtītāja atkārtota rakstiska paziņojuma par Neatbilstību novēršanu
nosūtīšanas – rakstveidā informējot Izpildītāju 5 (piecas) darba dienas iepriekš;
13.4.9. Izpildītājs nepilda citas Līgumā noteiktās saistības un Izpildītājs šādu saistību
neizpildi nav novērsis 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja
rakstiska paziņojuma nosūtīšanas – rakstveidā informējot Izpildītāju 5 (piecas)
darba dienas iepriekš;
13.4.10.
Izpildītājam piemērotais līgumsods ir pārsniedzis 10% no Līgumā
noteiktās līgumcenas – rakstveidā informējot Izpildītāju 5 (piecas) darba dienas
iepriekš.
13.5. Līguma 13.4.punktā un 13.8.punktā noteiktajos gadījumos Pasūtītājam ir tiesības
vienpusēji atkāpties no Līguma bez jebkādām iespējami izrietošām saistībām, ko
Izpildītājs var izvirzīt pret Pasūtītāju (tajā skaitā, bet ne tikai – līgumsods, nokavējuma
procenti) un nesedzot arī nekādus Izpildītājam radušos vai iespējamos zaudējumus vai
citu pametumu.
13.6. Līguma 10. un 11.sadaļa jāievēro katrai Pusei arī pēc Līguma laušanas vai spēka
zaudēšanas jebkādu iemeslu dēļ.
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13.7. Izpildītājs, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir
tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav veicis
apmaksu par veiktajām un noteiktajā kārtībā pieņemtajām piegādēm un šāds Pasūtītāja
nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas.
13.8. Pasūtītājs, ievērojot Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma
11.1pantā noteikto, izbeidz Līgumu ar Izpildītāju, ja Līguma izpildes laikā attiecībā uz
Izpildītāju tiek noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un
kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma
organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē Līguma izpildi. Pasūtītājs šādā
gadījumā Līgumi var izbeigt vienpusēji nekavējoties un bez jebkāda veida sankcijām un
finansiālu atbildību.
13.9. Līguma izbeigšana neietekmē nevienas Puses Līguma spēkā esamības laikā iegūtās
tiesības, pienākumus un saistības, kas ir tieši vai netieši paredzēts, lai tas stātos spēkā
vai turpinātos pēc Līguma izbeigšanās vai spēka zaudēšanas.
14. NEPĀRVARAMA VARA
14.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma saistību neizpildi, ja un
kad šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu iestāšanās
rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru Pusēm nebija
iespējams ne paredzēt, noslēdzot šo Līgumu, ne izvairīties vai novērst to rezultātus ar
saprātīgiem līdzekļiem. Šāds Force Majeure ietver sevī apstākļus, kuri izriet ārpus Pušu
kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un
citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kara darbība, streiki, jauni valsts un pašvaldību
likumi vai kādi citi normatīvie akti un citi apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai
saprātīgi novērst) Līguma noslēgšanas laikā.
14.2. Pusei, kas nokļuvusi Force Majeure apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu)
darba dienu laikā pēc Force Majeure iestāšanās vai kad tas kļūst reāli iespējams,
rakstiski jāinformē par to otrā Puse. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas apstākļiem,
tie ir jāpamato un jāpierāda. Ar rakstisko vienošanos Puses apliecinās, vai šādi Force
Majeure apstākļi traucē vai padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlems
līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus, un pievienos šim
Līgumam. Līgumsaistību turpināšanas gadījumā Puses apņemas līgumsaistību termiņu
pagarināt proporcionāli tam laika posmam, kas būs vienāds ar iepriekš minēto apstākļu
izraisīto kavēšanos. Puse, kas neievēro šos noteikumus, zaudē tiesības atsaukties uz
nepārvaramas varas apstākļiem kā uz Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas
izpildes pamatu.
14.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts apakšuzņēmēju, Izpildītāja piegādātāju
un citu iesaistīto personu saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde.
14.4. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trim) kalendārajiem mēnešiem,
tad katrai Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes. Šajā gadījumā
neviena Puse nevar prasīt zaudējumu, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā,
atlīdzību otrai Pusei.
14.5. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi Līguma noslēgšanas laikā
pastāvošie faktiskie un tiesiskie apstākļi un šādu apstākļu dēļ pastāvošie (ieviestie)
ierobežojumi vai apgrūtinājumi, tajā skaitā COVID-19 pandēmijas izraisītie ierobežojumi.
Ja Puse atsaucas uz Līguma noslēgšanas laikā pastāvošiem faktiskiem un tiesiskiem
apstākļiem un šādu apstākļu dēļ izraisītiem (ieviestiem) ierobežojumiem
(apgrūtinājumiem) kā nepārvaramu varu, Pusei, kas uz tiem atsaucas, ir jāpierāda, ka
pēc Līguma noslēgšanas ir radušies jauni būtiski Līguma pilnīgas vai daļējas saistību
izpildes ierobežojoši apstākļi, kas nepastāvēja Līguma noslēgšanas brīdī un kurus Puse
nevarēja saprātīgi paredzēt.
15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
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15.1. Puses garantē, ka tām ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā
noteiktās saistības un pienākumus.
15.2. Visi Līguma pielikumi, kā arī visi tās ietvaros rakstiski noformēti un Pušu parakstīti
grozījumi un papildinājumi, līgumslēdzēju norunas, vienošanās, akti un citi dokumenti,
kas ir tieši saistīti ar Līgumu, tiek pievienotas Līgumam un kļūst par tā neatņemamu
sastāvdaļu. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti
rakstveidā un ir Pušu parakstīti.
15.3. Ja normatīvo aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums
piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
15.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta, banku rekvizīti un
vadītāji, tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, pretējā gadījumā vainīgai
Pusei ir jāatlīdzina tādējādi nodarītie zaudējumi.
15.5. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai
izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek
spēkā un tā noteikumi ir saistoši līgumslēdzējas Puses tiesību pārņēmējam. Saistības
izriet no Līguma un strīda gadījumā risināmas saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas
spēkā esošiem normatīviem aktiem.
15.6. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus
un saistības trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas.
15.7. Līgumā sadaļu virsraksti ir paredzēti Līguma labākai pārskatāmībai un nav izmantojami
Līguma noteikumu tulkošanai.
15.8. Jebkādi Pušu sniegtie paziņojumi un informācija sastādāma rakstiski un nosūtāma
elektroniski, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un apstiprināta ar laika zīmogu.
Uzskatāms, ka Puse ir saņēmusi attiecīgo paziņojumu vai informāciju ne vēlāk nākamajā
darba dienā.
15.9. Līgums un tā pielikumi sastādīti latviešu valodā, parakstīti elektroniski ar drošo
elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma un tā pielikumu abpusējas
parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks.
15.10. Tiesības parakstīt šajā Līgumā minētos pieņemšanas-nodošanas aktus ir Pušu par
Līgumu atbildīgajām personām.
16. PUŠU PAR LĪGUMU ATBILDĪGĀS PERSONAS
16.1. Izpildītāja pārstāvis: ____________________
darba adrese:
tālrunis:
elektroniskais pasts:

____________________
____________________
____________________

16.2. Pasūtītāja pārstāvis: ____________________
darba adrese:
mobilais tālrunis:
elektroniskais pasts:

____________________
____________________
____________________
17. LĪGUMA PIELIKUMI

1.pielikums - Tehniskais uzdevums.
2.pielikums - Izpildītāja tehniskais piedāvājums.
3.pielikums - Izpildītāja finanšu piedāvājums.
4.pielikums - Iesaistīto speciālistu saraksts.
18. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
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Pasūtītājs:
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio
un televīzijas centrs”
Reģ. Nr. 40003011203
Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012
AS “Citadele banka”
kods: PARXLV22
konts: LV37 PARX 0000 8359 3000 1

Izpildītājs:
____ “______”
Reģ. Nr. ____________
______________.,
_______
_________
kods: _______
konts: _________

_____________________________
Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu, kas satur laika zīmogu

_______________:
Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu, kas satur laika zīmogu
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Iepirkuma nolikuma 9.pielikums
(iepirkums Nr. ESP-2021/26)
Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu
(forma)
Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, _________________________________
Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz iepirkumu “DĪZEĻĢENERATORA PIEGĀDE UN
UZSTĀDĪŠANA” (ID Nr. ESP-2021/26) ar šī apliecinājuma iesniegšanu apliecina, ka:
1. Pretendents ar iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un
patiesu informāciju.
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma,
parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
4.1. ☐ ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām,
līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem;
4.2. ☐ tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai
vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī
apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot
konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.
5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī
apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt
piedāvājumu); vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas
risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko
attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus
nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar
4.2. apakšpunktu.
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām.
(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī
aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.)
Pielikums
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu
Nr.
Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir
Saziņas veids, mērķis, raksturs un
bijusi saziņa
saturs
[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
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* Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, apliecinājums jāaizpilda par katru
piegādātāju apvienības dalībnieku.
Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību
Nolikuma prasībām.
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats
Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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Iepirkuma nolikuma 10.pielikums
(iepirkums Nr. ESP-2021/26)
Iepirkuma
DĪZEĻĢENERATORA PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA
Iepirkuma ID Nr. ESP-2021/26
Apakšuzņēmēju saraksts
(forma)

Nr.
p.k.
A

Apakšuzņēmēja
Kontaktinformācija
nosaukums
B

C

Nododamās
līguma daļas
procentuālais
apjoms
D

Apakšuzņēmējam
paredzēto
nododamo Līguma
sadaļu (pienākumu)
apraksts
E

Informācija Vai balstās uz
par
apakšuzņēmēja
uzņēmuma
iespējām
statusu6
(jā/nē)
F

G

Pielikumā: tabulā noradītā apakšuzņēmēja parakstīts spēkā esošs dokuments, kas apliecina
šīs personas gatavību veikt tam izpildei nodotās iepirkuma līguma daļas (apliecināta
sadarbības līguma kopija vai oriģināls vai piekrišanas raksta (apliecinājuma) oriģināls vai
apliecināta kopija), ja ar pretendentu tiks noslēgts līgums.

6

Norāda vai atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam ņemot vērā Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā norādītās
definīcijas: https://www.iub.gov.lv/sites/iub/files/content/Skaidrojumi%20(no%2018.05)/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf
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