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1. INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM 

1.1. Pasūtītājs 

1.1.1. Aglonas novada dome 

1.1.2. Reģ.Nr. 90000065754; 

1.1.3. Adrese: Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV- 5304. 

1.1.4. Kontaktpersona: Ingūna Barkeviča, Aglonas novada domes iepirkumu komisijas 

priekšsēdētāja, tālr./fakss 65324573, e-pasts: padome@aglona.lv  

1.2. Iepirkuma priekšmets 
1.2.1. 2007.gadā izstrādātā tehniski ekonomiskā pamatojuma ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstības projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā” 

aktualizācija atbilstoši spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām, 

1.2.2. būvprojekta “ Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā izstrāde  pēc 

VARAM Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas akcepta 

saņemšanas 

1.2.3. autoruzraudzības veikšana būvobjektā “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta 

Jaunaglonas ciemā” 

          (turpmāk tekstā arī – Darbi). 

1.2.4. Iepirkums nav sadalīts daļās un piedāvājumu drīkst iesniegt tikai par visu līguma priekšmetu. 

CPV  kods - 7100000-8 

1.3. Nolikuma saľemšana un informācijas apmaiľa 

1.3.1. Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties darba dienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 

līdz 16.30 uz vietas Aglonas novada domē, Aglonā, Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas 

novads, lietvedībā, iepriekš piesakot savu ierašanos pa tālr. 65324573 līdz 

1.5.1.apakšpunktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

1.3.2. Jautājumi par iepirkuma nolikumu adresējami Aglonas novada domes Iepirkumu 

komisijai. 

1.3.3. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem tiks publicētas pasūtītāja mājas lapā 

www.aglona.lv, sadaļā, „ Publiskie iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma. Komisija nav 

atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir 

nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.  

1.3.4. Visa papildus sniegtā informācija tiks publicēta pasūtītāja mājas lapā www.aglona.lv, 

sadaļā „ Publiskie iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma. 

 

1.4. Līguma darbības laiks un vieta 

1.4.1. TEP aktualizācija un tehniskais projekts pilnībā jāizstrādā un jānodod pasūtītājam ne 

vēlāk kā 2011.gada 31.decembrim. Autoruzraudzības piedāvājumam jābūt spēkā divus 

gadus no iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām tam pretendentam, ar kuru 

tiks noslēgts līgums par TEP un tehniskā projekta izstrādi. Par autoruzraudzību tiks slēgts 

atsevišķs līgums. Pretendentam jāņem vērā, ka autoruzraudzība jānodrošina visu objekta 

būvdarbu laiku, kamēr objekts tiek nodots ekspluatācijā, t.sk., ja būvdarbi tiek veikti arī 

ilgākā laika periodā kā plānojis projektētājs. 

1.4.2. Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads. 

 

1.5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.5.1. Piedāvājumu var iesniegt līdz 2011.gada 5.augusta plkst. 11:00, Aglonas novada domē, 

Aglonā, Somersetas ielā 34, lietvedībā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. 

mailto:padome@aglona.lv
http://www.valka.lv/
http://www.valka.lv/
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1.5.2. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam nolikuma 1.5.1.punktā norādītajā adresē līdz 

1.5.1.1.5.1. punktā minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, 

neatvērts tiks atdots atpakaļ iesniedzējam. 

1.5.3.  Nolikuma noteiktā kārtībā pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu 

iepirkuma priekšmetu kopā. 

1.5.4.  Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām, ierodoties personīgi Aglonas novada domes lietvedībā, Somersetas iela 

34, Aglonā, apmainot piedāvājumus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā 

izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par 

piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

 

1.6. Piedāvājuma derīguma termiľš 

1.6.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs (saistošs iesniedzējam) 90 (deviņdesmit) 

dienas skaitot no iepirkuma nolikuma 1.5.1.punktā noteiktās piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa dienas, attiecībā uz autoruzraudzību – 2 gadi no piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa dienas. 

1.6.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt nolikuma 1.6.1. punktā 

noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, 

pretendents par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. 5 (piecu) darba dienu laikā no minētā 

pieprasījuma saņemšanas dienas. 

 

1.7. Piedāvājuma nodrošinājums 

1.7.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu (oriģinālu) 5% 

(pieci procenti) apmērā no pretendenta piedāvātās kopējās līgumcenas ar PVN. 

1.7.2. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai 

Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, un 

tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (6.pielikums). Iesniedzot 

apdrošināšanas sabiedrības nodrošinājumu, klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina 

polises spēkā esamību.  

1.7.3.  Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 

1.7.3.1. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai (par TEP aktualizāciju un tehniskā projekta izstrādi); 

1.7.3.2. līdz Nolikuma 1.6.1.punktā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam; 

1.7.3.3. līdz Nolikuma 1.6.2.punktā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam. 

1.7.4. Galvotājs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 

1.7.4.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 

1.7.4.2. ja uzvarējušais pretendents neparaksta līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

1.7.5. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā: 

1.7.5.1. pēc iepirkuma procedūras beigām. 

1.7.5.2. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai - pēc 

piedāvājuma derīguma termiņa beigām. 

1.7.5.3. Bez atbilstoša piedāvājuma nodrošinājuma Pretendenta piedāvājums netiek izskatīts. 

Piedāvājuma nodrošinājums, kas neatbildīs nolikuma prasībām, netiks pieņemts un tiks 

uzskatīts, ka piedāvājums iesniegts bez nodrošinājuma. 

1.8. Piedāvājuma noformēšana 

1.8.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda: 
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1.8.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese; 

1.8.1.2. Pretendenta nosaukums un adrese; 

1.8.1.3. atzīme „Piedāvājums iepirkumam „Tehniski ekonomiskā  pamatojuma aktuālizācija, 

būvobjekta tehniskā projekta izstrāde un  autoruzraudzības veikšana  ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstības projektam  “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta 

Jaunaglonas ciemā.” (Id.Nr. AND/2011/14)”. Neatvērt līdz 2011.gada 5.augusta 

plkst.11:00. 

1.8.2. Piedāvājums sastāv no pretendenta atlases dokumentiem un finanšu piedāvājuma. 

1.8.3. Piedāvājuma sākumā aiz titullapas jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kura seko visi 

piedāvājumam pievienojamie dokumenti – pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, 

pretendenta atlases dokumenti un finanšu piedāvājums. 

1.8.4. Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt cauršūtām (caurauklotām) un sanumurētām. 

1.8.5. Jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un viena piedāvājuma kopija. Uz piedāvājuma 

oriģināla un tā kopijām norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”. 

1.8.6. Piedāvājums iesniedzams 1 (vienā) aploksnē. 

1.8.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma 

dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

1.8.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Ja 

labojumi ir izdarīti, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas 

parakstu. 

1.8.9. Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un 

ievietotam atbilstoši nolikuma 1.8.1.punkta prasībām noformētā aploksnē. 

1.8.10. Piedāvājums jāparaksta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai komersanta 

(komercsabiedrības) vadītājam, kura paraksta tiesības ir dokumentāli apliecinātas, vai tā 

pilnvarotai personai, pievienojot attiecīgo pilnvaru pretendenta atlases dokumentiem. 

1.8.11. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

1.8.12. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

 

 

2. PRASĪBAS PRETENDENTIEM 

2.1. Iepirkumā var piedalīties jebkura persona, kura atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām. 

Pasūtītājs izslēgs pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ja: 

2.1.1. pretendents ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos 

nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 

2.1.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas 

izpaužas kā: a) viena vai vairāku tādu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav 

Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības 

dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, b) vienas personas nodarbināšanu bez 

rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai 

vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas; 

2.1.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas 

izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt 

tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad 
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attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir 

atbrīvojusi no soda naudas; 

2.1.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka 

līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts; 

2.1.5. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvija), ir 

nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 

kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; 

2.1.6. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.panta ceturtajā daļā noteiktajam, persona, kurai 

ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības 

attiecībā uz šo pretendentu, atbilst nolikuma 2.1.1.punktā minētajiem nosacījumiem; 

2.1.7. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār 

nav sniedzis pieprasīto informāciju. 

2.2. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

2.3. Pretendents jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā profesionālā 

reģistrā ārvalstīs. 

2.4. Vismaz pēdējos 3 (trīs) kalendāros gadus (2008.gads, 2009.gads, 2010.gads) 

pretendenta viena no komercdarbības jomām ir ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmas TEP un tehnisko projektu izstrādes darbi. 

2.5. Nolikuma 2.4.punktā minētajā periodā šajā komercdarbības jomā pretendenta katra gada 

finanšu vidējais apgrozījums (2008.gadā, 2009.gadā, 2010.gadā) vismaz trīs reizes 

pārsniedz piedāvāto līgumcenu. Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka gada 

finanšu vidējais apgrozījums par nostrādāto periodu ir vienāds vai pārsniedz piedāvāto 

līgumcenu. 

2.6. Pretendentam pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzvērtīga satura un 

apjoma pakalpojumu nodrošināšanā (par līdzvērtīga satura pakalpojumiem tiks uzskatīti 

tādi pakalpojumi, kas ietver ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas TEP un 

tehnisko projektu izstrādes darbus un par līdzīga apjoma pakalpojumiem tiks uzskatīti 

tādi pakalpojumi, kas ir vienādi vai lielāki par piedāvāto līgumcenu) un kas ir saņēmis 

VARAM Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijā akceptu. 

2.7. Pretendenta piedāvātajam 3.pielikuma ,,Kvalifikācija” prasībām atbilstošu piedāvāto 

projektētāju sertifikātu un vadošo speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu 

kopijas un pieredzes apraksts. Projektētājiem un speciālistiem, kuriem profesionālā 

kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu 

profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citu dokumentu, 

kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību 

Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, kopijas. 

2.8. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad nolikuma 2.22.1.punktā noteiktās prasības 

Pretendentam attiecas uz katru personu grupas dalībnieku atsevišķi un piedāvājuma 

sastāvā jāiesniedz to apliecinoši dokumenti. 

2.9. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad uz to attiecas nolikuma 2.1.punktā 

noteiktās prasības un piedāvājumam jāpievieno to apliecinoši dokumenti. 

2.10. Personu grupas vai personālsabiedrības finanšu apgrozījums TEP un tehnisko projektu 

izstrādē tiks noteikts summējot personas grupas dalībnieku vai personālsabiedrības 

biedru finanšu apgrozījumu norādītajā nozarē un piedāvājuma sastāvā jāiesniedz to 

apliecinošie dokumenti. 
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2.11. Papildus dokumentiem, kas atbilstoši Nolikuma prasībām jāiesniedz visiem 

Pretendentiem: 

2.11.1. personu grupa, kas nav izveidojusi personālsabiedrību, iesniedz visu personu grupas 

dalībnieku parakstītu saistību raksta (protokolu, vienošanos, dibināšanas līgumu, citu 

dokumentu) apliecinātu kopiju, kas apliecina, ka nolikumā noteiktajā termiņā izveidos 

personālsabiedrību pasūtījuma izpildei. 

2.11.2. personālsabiedrība iesniedz dokumenta (protokola, vienošanos, dibināšanas līgumu, citu 

dokumentu) apliecinātu kopiju, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra 

kompetenci un atbilstības sadalījumu. 

2.12. Ja piedāvājuma iesniegusī personu grupa tiek atzīta par konkursa uzvarētāju, personu 

grupai 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad iepirkuma komisijas lēmums 

publicēts IUB mājas lapā internetā, jāizveido personālsabiedrība. Sabiedrība rakstveidā 

informē Pasūtītāju par personu, kas pārstāvēs sabiedrību līguma parakstīšanā un 

jāpievieno paziņojumam personālsabiedrības reģistrācijas apliecības kopija. 

2.13. Ja Pasūtītājs nesaņem nolikuma 2.12.punktā minētajā termiņā norādītos dokumentus, 

uzskatāms, ka Pretendents atteicies noslēgt iepirkuma līgumu un pasūtījuma izpilde var 

tikt nodota Pretendentam, kura piedāvājums ir ar nākamo zemāko cenu. 

2.14. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst nolikuma 2.12.1. – 2.7.punktos norādītajām 

pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā iepirkumā nepiedalās. 

 

3. PRETENDENTA ATLASEI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

3.1. Pretendenta parakstīts apliecinājums (sagatavo atbilstoši nolikuma 2. pielikumam), kas 

apliecina, ka: 

3.1.1. pretendents ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos 

nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 

3.1.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, 

kas izpaužas kā: a) viena vai vairāku tādu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri 

nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības 

dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, b) vienas personas nodarbināšanu bez 

rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai 

vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas; 

3.1.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, 

kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt 

tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad 

attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir 

atbrīvojusi no soda naudas; 

3.1.4. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka 

līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts; 

3.1.5. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvija), nav 



 
 

 

 

 

7 

 

nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 

kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; 

3.1.6. persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmumu pieņemšanas vai 

uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora 

priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu 

koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 

3.1.7. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

3.2. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas 

reģistrācijas apliecības kopija. 

3.3. Pretendenta Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas izdota un Būvkomersantu 

reģistrā reģistrētas Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina 

pretendenta tiesības veikt komercdarbību ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 

tīklu projektēšanā. Pasūtītājs atzīs par atbilstošu pretendenta iesniegto atbilstoši ārvalstu 

normatīvo aktu prasībām izdoto licenci, sertifikātu vai citu līdzvērtīgu dokumentu, kas 

apliecina pretendenta tiesības darboties ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 

tīklu projektēšanā. 

3.4. Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 2.42.4. un 2.5. 2.5.punktam, pretendents iesniedz 

izziņu par savu gada finanšu vidējo apgrozījumu 2008., 2009. un 2010.gadā tajā 

komercdarbības jomā, kas attiecas uz ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklu 

projektēšanu un TEP izstrādi. 

3.5. Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 2.62.5.punktam, pretendents iesniedz: 

3.5.1. sniegtā pakalpojumu aprakstu par iepirkuma priekšmetam līdzīgu pakalpojumu 

sniegšanu (atbilstoši nolikuma 2.6 2.6.punktā noteiktajiem kritērijiem), bet ne vairāk kā 

par pēdējiem 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem, skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas 

termiņam (3.pielikums); 

3.5.2. Pretendentam jāiesniedz vismaz 3 (trīs) atsauksmes no pasūtītājiem par Pretendenta 

iepriekšējo trīs gadu laikā veiktajiem līdzīga rakstura un apjoma darbiem (atbilstoši 

nolikuma2.62.6.punktā noteiktajiem kritērijiem). 

3.6. Projektēšanas speciālistu atbilstošu, spēkā esošu projektēšanas sertifikātu kopijas un 

kvalifikācijas un pieredzes apraksts. Speciālisti norādīti Tehniskās specifikācijas 

(1.pielikums) 3.punktā. Kvalifikācijas un pieredzes apraksts sagatavojams atbilstoši 

nolikumam pievienotajai formai (4.pielikums), pievienojami CV, diplomu, apliecību un 

sertifikātu kopijas, kā arī citi dokumenti, kas apliecina speciālistu kvalifikāciju līgumā 

paredzēto darbu izpildē. Personālam, kura profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – 

Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotas profesionālās atzīšanas apliecības 

vai sertifikāta, vai arī cita dokumenta, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un 

profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, kopijas. 

3.7. Pretendenta rakstisks apliecinājums tam, kuras no iepirkuma līguma daļām paredzēts 

nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēja rakstiska piekrišana sadarboties ar 

pretendentu iepirkuma priekšmeta izstrādāšanā. Par apakšuzņēmēju iesniedzamajā 

dokumentācijā jābūt visām tām pašām ziņām kā par pretendentu. Ja apakšuzņēmējs 

netiek piesaistīts, pretendents iesniedz tam rakstisku apliecinājumu. 

3.8. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Ja, pārbaudot piedāvājumā sniegto 

informāciju, Pasūtītājs konstatē, ka tā neatbilst minētajām prasībām, pretendents no 

tālākas dalības iepirkumā tiek izslēgts. 

3.9. Izziņa, kuru ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājumu iesniegšanas dienas izsniegusi 

Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai 

Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu 
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parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā 

valstī pārsniedz 100 latus. 

3.10. Izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izdevusi 

komercreģistra vai līdzvērtīga komercdarbību reģistrējoša iestāde ārvalstīs, ka 

Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā 

saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta. 

4. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

4.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks sniegts Pakalpojums 

(Pakalpojuma kopējā cena) kā arī vienības cenas un izmaksu pozīcijas izmaksas. Finanšu 

piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (5.pielikums). 

4.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN. Atsevišķi jānorāda Pakalpojuma 

kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa). 

4.3. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu.  

4.4. Pretendenta piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā. Iespējamā 

inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu 

paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, 

sagatavojot finanšu piedāvājumu.  

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES 

KRITĒRIJI 

5.1. Pretendentu piedāvājumus komisija izvērtēs un iepirkuma procedūras uzvarētāju noteiks 

slēgtā komisijas sēdē. 

5.2. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums 

dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām 

prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav 

ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta 

piedāvājums tiek noraidīts. 

5.3.  Iepirkumu komisija pārbauda Pretendentu, kā arī to pieaicināto apakšuzņēmēju atbilstību 

Nosacījumiem Pretendenta dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus, pārbaudot 

Pretendentu, kā arī to pieaicināto apakšuzņēmēju atbilstību Pretendenta kvalifikācijas 

prasībām. Pretendentu, kuri vai kuru pieaicinātie apakšuzņēmēji: 

5.3.1. nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem Pretendenta dalībai 

Iepirkuma procedūrā vai neatbilst Nosacījumiem Pretendenta dalībai Iepirkuma procedūrā; 

5.3.2. nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta 

kvalifikācijas prasībām; 

5.3.3. ir snieguši nepatiesu informāciju viņa kvalifikācijas novērtēšanai, 

piedāvājumi tiek noraidīti. 

5.4. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu piedāvājumu atbilstību Nolikumā 

noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek 

noraidīti. 

5.5. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, 

ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska. 

5.6. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas 

piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

5.7. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Pakalpojuma 

kopējo cenu bez PVN. 

5.8. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav 

aritmētisku kļūdu. 
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5.9. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. 

5.10. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura 

piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskās kļūdas, 

iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas. 

5.11. Visi pretendenti tiek informēti par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu. 

6. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

6.1. Iepirkuma komisijas tiesības: 

6.1.1. pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas 

nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī 

piedāvājuma novērtēšanai; 

6.1.2. labot finanšu piedāvājumos aritmētiskās kļūdas; 

6.1.3. pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei un 

piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai; 

6.1.4. izvēlēties slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir 

nākamais ar zemāko cenu vai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja izraudzītais 

pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu; 

6.1.5. jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

6.2. Iepirkuma komisijas pienākumi: 

6.2.1. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu; 

6.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem; 

6.2.3. pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par nolikumu; 

6.2.4. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

un nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma 

pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

 

7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

7.1. Pretendenta tiesības: 

7.1.1. norādīt piedāvājumā, ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām 

nepieciešams ievērot komercnoslēpumu.  

7.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

7.2. Pretendenta pienākumi: 

7.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām; 

7.2.2. sniegt patiesu informāciju; 

7.2.3. sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 

nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājuma 

atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai. Atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem 

sniedzamas 3 (trīs) darba dienu laikā no saņemšanas brīža; 

7.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 

 

9. IEPIRKUMA LĪGUMS 

9.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Iepirkumu 

komisijas lēmumu. 

9.2. Iepirkuma līgums tiek slēgts ņemto vērā piedāvājumā norādītās cenas. 

9.3. Samaksa par saņemto pakalpojumu notiek: 
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9.3.1. avansu 20% apjomā no TEP un tehniskā projekta izmaksām 20 dienu laikā pēc līguma 

noslēgšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja; 

9.3.2. 20 dienu laikā pēc TEP izstrādes un akceptēšanas Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijā Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijā – par 

TEP daļu. 

9.3.3. 20 dienu laikā pēc projektēšanas darbu pabeigšanas un nodošanas pasūtītājam – par 

projektēšanas daļu. 

9.3.4. par autoruzraudzību – saskaņā ar savstarpēju vienošanos slēdzot autoruzraudzības līgumu. 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja     I.Barkeviča 
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1.pielikums 

 

Id.Nr. AND 2011/14 

Tehniskā specifikācija 
 

1.Esošās situācijas apraksts 

 

 Aglonas novads atrodas Latgales augstienes Feimaņu paugurainē, kurai raksturīgākās 

reljefa formas ir pauguri, pauguru grēdas un pauguru masīvi. Aglonas pagasta virsmas zemākais 

punkts atrodas pagasta R daļā (Tartaka ielejā; 125 m v.j.l.), augstākais - pagasta D daļā 

(Gorodoks; 191.5 m vjl.), absolūtā augstuma starpība pagasta teritorijā ir ~64 m. Jaunaglonas 

ciemā absolūtā augstuma atzīme ir ap 159 m v.j.l. 

 Pašvaldības teritorijā atrodas ĪADT, Natura 2000 teritorija - dabas parks Cirīša ezers. 

Dabas parkam ir izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (MK not. Nr.94, 

2004.). Jaunaglonas ciemā, kur paredzēta projekta ieviešana, atrodas aizsargājams 

dendroloģiskais stādījums Jaunaglonas parks (3.5 ha). 

 Jaunaglonas ciemā dzīvo ap 300 iedzīvotājiem. Bez tam Aglonas internātvidusskolā 

mācās 170 un Jaunaglonas arodvidusskolā - 285 skolnieki. Abās skolās kopā strādā 121 

darbinieks. Jaunaglonas arodvidusskolai ir dienesta viesnīca 140 cilvēkiem (arodvidusskolas 

skolnieki un abu skolu personāls).  

 

2. Jaunaglonas ciema ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma. 

 

Kopumā Jaunaglonā ir 6 daudzdzīvokļu mājas (no tām 5 apdzīvotas) un 44 individuālās 

mājas. Ciema centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijai ir pieslēgtas 4 daudzdzīvokļu mājas 

(t.sk., 1 neapdzīvotā) un 8 administratīvās/komercēkas (t.i., iestāžu vai uzņēmumu ēkas), 

savukārt tikai ūdensapgādei ir pieslēgtas 15 individuālās privātmājas. 

Jaunaglonas ciemā ar centralizēto ūdensapgādi ir nodrošināti 73%, bet ar centralizēto 

kanalizāciju 55% iedzīvotāju. Ūdensapgāde un kanalizācija ir tikai 4 daudzdzīvokļu mājās, 

savukārt tikai ūdensapgāde ir 15 privātmājām. Pārējie ciema iedzīvotāji ūdensapgādei un 

kanalizācijai izmanto lokālos risinājumus.  

Jaunaglonā pieslēgums centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijai ir 8 sabiedriska vai 

komerciāla (t.i., iestādes/uzņēmumi) rakstura ēkām.  

Faktiskā ūdens patēriņa uzskaites sistēma Jaunaglonas ciema ūdensapgādes sistēmā ir vāji 

attīstīta. Ūdens skaitītāji ir uzstādīti ūdens ieguves avotos, savukārt ūdens patēriņa skaitītāji ir 

uzstādīti tikai internātvidusskolai un arodvidusskolas ēdnīcas ēkai. Daudzdzīvokļu mājās tikai 

dažos dzīvokļos ir uzstādīti individuālie ūdens skaitītāji. Līdz ar ūdens patēriņš praktiski tiek 

uzskaitīts pēc patēriņa normām.  

Jaunaglonas ciemā nav rūpniecisko uzņēmumu.  

Būtiskākā problēma, ņemot vērā nepilnīgo tīklu pārklājumu, ir nepietiekošais centralizētās 

ūdensapgādes un kanalizācijas nodrošinājums Jaunaglonas ciemā, ūdens atdzelžošanas iekārtu 

trūkums, kā arī novecojusī esošā ūdenssaimniecības infrastruktūra, jo īpaši notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas sūkņu stacija. 

 

Centralizētā ūdensapgādes sistēma Jaunaglonas ciemā darbojas kopš 1968.gada. Ūdens tiek 

ņemts no pazemes avotiem un pašlaik ūdens ieguve tiek veikta no viena artēziskā urbuma (otrs ir 

rezervē), ūdens uzkrāšanai un spiediena nodrošināšanai sistēmā ir uzstādīts ūdenstornis. Ūdens 

attīrīšanas (atdzelžošanas) iekārtu sistēmā nav. Pazemes ūdenim ir paaugstināts dzelzs saturs un 

duļķainība, kas ir raksturīgi Latvijas pazemes ūdeņiem kopumā. Dzeramā ūdens kvalitāte 
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kopumā ir laba un, izņemot dzelzs saturu un duļķainību, pēc pārējiem rādītājiem atbilst Latvijas 

un ES standartu prasībām. 

Centralizētā (dalītā) kanalizācijas sistēma Jaunaglonas ciemā darbojas kopš 1968.gada. To 

veido 3.033 km pašteces kanalizācijas tīkli, 104 kanalizācijas skatakas, viena kanalizācijas sūkņu 

stacija ar 700 m dubultā spiedvada un bioloģiskās NAI. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

komplekss sastāv no aerotenka ar pneimatisko aerāciju, otrējā nostādinātāja, I pakāpes un II 

pakāpes biodīķiem. NAI teritorija ir ierobežota ar metāla stieples žogu, bet vairākās vietās žogs ir 

caurs vai arī nomontēti atsevišķi posmi.  

Jaunaglonas ciema kanalizācijas sistēmai nav rūpniecisko pieslēgumu. 
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2.Darba uzdevums / Tehniskais piedāvājums 
 

Objekts: Aglonas novada  Jaunaglonas ciemu ūdenssaimniecības attīstība. 

Objekta adrese: Jaunaglonas ciems, Aglonas pagasts, Aglonas novads.  

Pasūtītājs: Aglonas novada dome 

Projektēšanas stadija: Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija, tehniskais projekts. 

 

 

1) Veicot tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizāciju Izpildītājam: 

  Jāaktualizē 2007.gada izstrādātais Jaunaglonas ciema tehniski ekonomiskais pamatojums 

(turpmāk TEP) Projeka ietvaros, izstrādāt un saskaņot Ūdenssaimniecības būvju būvniecības 

projektu vērtēšanas komisijā atbilstoši 2007. gada 18. decembra MK noteikumiem Nr. 912: 

 

 

2) Veicot tehniski ekonomiskā projekta izstrādi Izpildītājam: 

- Jāveic topogrāfiskā uzmērīšana digitālā formātā projekta izstrādes robežās; 

- Pēc TEP saskaņošanas ar Pasūtītāju un Aglonas novada domes lēmuma saņemšanas 

iesniegt to VARAM Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijai 

(turpmāk - ŪBK) akcepta saņemšanai. Nepieciešamības gadījumā, 2 nedēļu laikā no ŪBK 

komentāru saņemšanas brīža iestrādāt tos TEP un iesniegt aktualizēto TEP ŪBK atkārtoti; 

- ŪBK apstiprināto TEP iesniegt Pasūtītājam 2 oriģinālos izdrukas eksemplārus,  2 kopiju 

izdrukas eksemplārus un 1 digitāli (uz CD datu nesēja); 

- Uz ŪBK akceptētā TEP bāzes izstrādāt tehnisko projektu Jaunaglonas ciemam, tajā 

ietverot TEP prioritāro īstermiņa programmu komponentes (tehnisko projektu izstrādi var 

uzsākt līdz ar TEP izstrādi). 

 

3) Veicot tehniskā projekta dokumentācijas izstrādi Izpildītājam: 

- izstrādāt, komplektēt un noformēt tehnisko projektu saskaņā ar pašlaik spēkā esošiem 

normatīvajiem aktiem. Izstrādāto tehnisko projektu iesniegt Pasūtītājam digitālā (CD 

AutoCad) un izdrukas veidā 4 oriģinālos eksemplāros; 

- jāņem vērā visu no Pasūtītāja saņemto dokumentāciju; 

- atbilstoši būvvaldes projektēšanas un arhitektūras uzdevumam, jāsaņem attiecīgo institūciju 

tehniskie noteikumi, pēc kuriem jāvadās tehniskā projekta izstrādē; 

- jāizstrādā darbu organizācijas projekts (DOP); 

- jāizstrādā darbu daudzumu saraksts kopējo un atsevišķi pa komponentēm, atbilstoši LBN 

501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”; 

- jāizstrādā būvdarbu izmaksu aprēķinu kopējo un atsevišķi pa komponentēm, atbilstoši LBN 

501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”; 
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- ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus tehniskā projektā izvietot tā, lai maksimāli izvairītos no 

to izvietošanas zem valsts autoceļiem, kā arī iespēju robežās izvietojot ceļa sarkanajās 

līnijās; 

- pie tīklu rekonstrukcijas paredzēt esošo pieslēgumu saglabāšanu; 

- esošo drenāžu sistēmu saglabāšana; 

- jāveic ūdenssaimniecības tīklu, iekārtu un sistēmu aprēķinus, paredzot papildus slodzes no 

perspektīvajiem apbūves gruntsgabaliem; 

- visus cauruļvadus, armatūras, veidgabalus, iekārtas un citus ūdenssaimniecības sistēmas 

elementus paredzēt atbilstoši Latvijas likumdošanā noteiktajiem standartiem un normatīvu 

prasībām; 

- jebkādas atkāpes no normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (attālu, diametri u.t.t.) 

jāsaskaņo ar Pasūtītāju, pirms tam sniedzot detalizētu paskaidrojumu; 

- ūdensapgādes abonomentu pieslēguma atzara vietās pie centrālā ūdensvada paredzēt 

noslēgarmatūru; 

- kanalizācijas tīkla pieslēguma atzara galā paredzēt kanalizācijas aku ar vāku; 

- ūdensapgādes un kanalizācijas trašu visos posmos, paredzēt esošā seguma atjaunošanu pilnā 

apmērā, nepasliktinot esošo stāvokli; 

- Pēc tehniskā projekta saskaņošanas ar attiecīgajām institūcijām un Pasūtītāju, tehniskam 

projektam veikt ekspertīzi. Izpildītājam jāveic visi ekspertīzē minētie pasākumi, lai 

iesniedzot tehnisko projektu akceptēšanai būvvaldē, tehniskā projekta ekspertīzes slēdziens 

būtu pozitīvs. 

3. Iesaistīto speciālistu kvalifikācija 

Pakalpojumu jāsniedz šādiem galvenajiem speciālistiem ar sekojošu kvalifikāciju: 

3.1.ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības speciālists 

Izglītības, prasmju un 

kvalifikācijas prasības 

Pieredzes prasības 

Augstākā izglītība 

inženierzinātnēs vai 

ekonomikas vai 

vadības zinātnēs 

Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis un/vai vadījis vismaz: 

  vismaz 3 (trīs) TEP izstrādi ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstības projektiem, kas saņēmuši 

pozitīvu atzinumu LR normatīvājos aktos noteitajā 

kārtībā 

  vismaz 3 (trīs) projekta pieteikuma anketu 

ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai 

finansējuma piesaistei aizpildīšanu  
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3.2. Ūdensapgādes un notekūdeľu būvju projektēšanas inženieris  

Pakalpojumu jāsniedz šādiem ūdensapgādes un notekūdeņu būvju projektēšanas galvenajam 

speciālistam ar sekojošu kvalifikāciju: 

Izglītības, prasmju un 

kvalifikācijas prasības 

Pieredzes prasības 

Augstākā izglītība 

inženierzinātnēs un 

būvprakses sertifikāts 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu 

projektēšanā  

Pēdējo 3 gadu laikā: 

 vismaz 3 (trīs) gadu pieredze ūdensapgādes un 

notekūdeņu infrastruktūras būvju projektēšanā; 

  piedalījies ārējo ūdensapgādes tīklu ar kopējo 

garumu vismaz 3 km un ārējo kanalizācijas tīklu 

ar kopējo garumu vismaz 3 km tehnisko projektu 

izstrādē; 

3.3. Inženiertehniskais eksperts  

Izglītības, prasmju un 

kvalifikācijas prasības 

Pieredzes prasības 

Augstākā izglītība 

inženierzinātnēs un 

būvprakses sertifikāts 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu 

būvmontāžas darbu 

vadīšanā un 

būvuzraudzībā  

Pēdējo 3 gadu laikā: 

 vismaz 3 (trīs) gadu pieredze ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā 

un būvuzraudzībā  

  piedalījies ārējo ūdensapgādes tīklu ar kopējo 

garumu vismaz 3 km un ārējo kanalizācijas tīklu 

ar kopējo garumu vismaz 3 km būvmontāžas 

darbu vadīšanā un būvuzraudzībā  

3.4. finanšu speciālists 

Izglītības, prasmju un 

kvalifikācijas prasības 

Pieredzes prasības 

Augstākā izglītība 

inženierzinātnēs vai 

ekonomikas vai 

vadības zinātnēs 

Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis: 

 vismaz 2 (divi) TEP ekonomiskās daļas izstrādi 

ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektiem, kas 

saņēmuši pozitīvu atzinumu LR normatīvājos aktos 

noteitajā kārtībā 

  

 

 3.5. Citi speciālisti un apakšuzľēmēji 

Izpildītājam pakalpojuma sniegšanai jānodrošina arī citi speciālisti pēc nepieciešamības 
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2.pielikums  

Id.Nr. AND/2011/14 

 

Pieteikums iepirkumam  
 

Tehniski ekonomiskā  pamatojuma aktuālizācija, būvobjekta tehniskā projekta 

izstrāde un  autoruzraudzības veikšana  ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstības projektam   

     “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā.”  
 

Id.Nr.AND/2011/14 
 
 

Pretendents,___________________________, Reģ. Nr._______________________________ 
nosaukums 

 

juridiskā adrese, faktiskā adrese 

tā           personā 

vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds 
 

ar šī pieteikuma iesniegšanu:  
 

 

1. Piesakās piedalīties iepirkumā “Tehniski ekonomiskā  pamatojuma aktuālizācija, 

būvobjekta tehniskā projekta izstrāde un  autoruzraudzības veikšana  

ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam       “ŪDENSSAIMNIECĪBAS 

ATTĪSTĪBA AGLONAS PAGASTA JAUNAGLONAS CIEMĀ.”  iepirkuma 

identifikācijas Nr. AND/ 2011/14. 

2. Apņemas ievērot iepirkuma nolikuma prasības, tajā skaitā apņemas izpildīt visas tehniskajā 

specifikācijā izvirzītās prasības. 

3. Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma nolikumā noteiktajam piedāvājuma 

derīguma termiņam. 

4. Apliecina, ka: 

4.1. pretendents ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos 

nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 

4.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, 

kas izpaužas kā: a) viena vai vairāku tādu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri 

nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības 

dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, b) vienas personas nodarbināšanu bez 

rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai 

vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas; 

4.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas 

izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt 
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tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad 

attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir 

atbrīvojusi no soda naudas; 

4.4. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka 

līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts; 

4.5. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvija), nav 

nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 

kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; 

4.6. persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmumu pieņemšanas vai 

uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora 

priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu 

koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 

4.7. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

 

______________________________  

Pretendenta paraksts, paraksta atšifrējums, amats 
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3.pielikums 

Id.Nr. VND 2011/14 

 

 

A: SAGATAVOTO TEP SARAKSTS 

 

Nr. 

p.k. 

Būvobjekta 

nosaukums un īss 

raksturojums, 

tajā skaitā 

garums (km) 

TEP izmaksas bez 

PVN (LVL) 

Pašu spēkiem sniegto 

pakalpojumu apjoms  

(% no  

TEP izmaksām bez 

PVN) 

Pasūtītājs 

(nosaukums, 

reģistrācijas 

numurs, adrese 

un kontakt- 

persona) 

TEP uzsākšanas 

un pabeigšanas 

gads un mēnesis 

1. <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

<…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

<…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

 

B: SAGATAVOTO TEHNISKO PROJEKTU SARAKSTS 

 

Nr. 

p.k. 

Būvobjekta 

nosaukums un īss 

raksturojums, 

tajā skaitā 

garums (km) 

Tehnisko projektu 

izmaksas bez PVN 

(LVL) 

Pašu spēkiem sniegto 

pakalpojumu apjoms  

(% no  

Tehniskā projekta 

izmaksām bez PVN) 

Pasūtītājs 

(nosaukums, 

reģistrācijas 

numurs, adrese 

un kontakt- 

persona) 

Tehniskā 

projekta 

uzsākšanas un 

pabeigšanas gads 

un mēnesis 

1. <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

<…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

<…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

 

 

 

Pielikumā:  

1) atsauksme no _____________; 

2) atsauksme no _____________; 

3) atsauksme no _____________. 

 

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:   
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4.pielikums 

Id.Nr. AND/ 2011/14 

 

KVALIFIKĀCIJAS UN DARBA PIEREDZES APRAKSTA  

FORMA 

 

1. Uzvārds: 

2. Vārds: 

3. Izglītība: 

 

Izglītības iestāde Mācību laiks (no/līdz) Iegūtais grāds vai kvalifikācija 

<…> <…>/<…> <…> 

<…> <…>/<…> <…> 

<…> <…>/<…> <…> 

 

4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, 

līdz 5 - pamatzināšanas) 

 

Valoda Lasot Runājot Rakstot 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

 

5. Dalība profesionālās organizācijās: 

6. Citas prasmes:  

7. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts: 

8. Profesionālā pieredze: 

 

Laiks 

(no/īdz) 

Darba devējs vai 

Pasūtītājs (uzľēmuma 

līguma gadījumā) 

Valsts 

Amats un galveno darba pienākumu 

apraksts vai veicamā darba apraksts 

(uzľēmuma līguma gadījumā) 

<…>/<…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> 

 

9. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti: 

 

Projekta izpildes 

uzsākšanas un 

pabeigšanas gads 

un mēnesis 

Projekta 

izpildes 

vieta 

(valsts) 

Darba devējs vai 

Pasūtītājs 

(uzľēmuma 

līguma 

gadījumā) 

Pasūtītāja (klienta) 

nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

adrese un 

kontaktpersona 

Īss veikto 

darbu 

apraksts 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 
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Ar šo es apņemos  

 

No Līdz 

<1.perioda sākums> <1.perioda beigas> 

<2.perioda sākums> <2.perioda beigas> 

<…> <…> 

 

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) 

piedāvājumu Aglonas novada domes, Reģ.Nr. 90000065754, adrese Somersetas iela 34, Aglona, 

Aglonas novads, LV- 5304, rīkotā iepirkuma „Tehniski ekonomiskā  pamatojuma 

aktuālizācija, būvobjekta tehniskā projekta izstrāde un  autoruzraudzības veikšana  

ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam “Ūdenssaimniecības attīstība 

Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā.” ” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt 

<Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek 

piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.  

 

<Vārds, uzvārds> 

<Paraksts> 

<Datums> 

 

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma 

priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek 

piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 

 

<Darba devēja nosaukums> 

<Reģistrācijas numurs> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Parkasttiesīgās personas paraksts>]
1
 

 

 

 

 

                                                 
1  CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 
personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs. 
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5. pielikums 

Id.Nr. AND/2011/14 

 

Finanšu piedāvājuma veidlapa 

 

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

 

 

[Iepazinušies]/[Iepazinies] ar Aglonas novada domes (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā 

iepirkuma „Tehniski ekonomiskā  pamatojuma aktuālizācija, būvobjekta tehniskā projekta 

izstrāde un  autoruzraudzības veikšana  ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības 

projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā.” ” nolikumu,  

 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)> 

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)> 

<adrese> 

 

Piedāvā sniegt pakalpojumus atbilstoši šādiem nosacījumiem: 

 

Nr. Darbu nosaukums 

Darbu izmaksas bez 

PVN(LS) 

Izpildes laiks 

(kalendārās dienas) 

1 Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija   

2 Būvprojekta izstrāde   

3 Objekta autoruzraudzība   

 
Līguma kopējā summa (bez PVN) 

  

 PVN 22%   

 kopējā līgumcena ar PVN   

 

 

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

______________________________________________________ 

Paraksts 

__________________________________________________________ 

Vārds, uzvārds 

______________________________________________________________ 

Amats, pilnvarojums 

 

Finanšu piedāvājums sastādīts un parakstīts 2011.gada „__”. ____________ 
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6. pielikums 

Id.Nr. AND/ 2011/14, nolikumam 

 

 

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA FORMA 

 
Kam: Aglonas novada domei 

 

 Ievērojot to, ka [Pretendenta nosaukums], [reģistrācijas numurs], [juridiskā adrese, 

(turpmāk tekstā – Pretendents) iesniedz savu piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) Pasūtītāja 

izsludinātajam iepirkumam „Tehniski ekonomiskā  pamatojuma aktuālizācija, būvobjekta 

tehniskā projekta izstrāde un  autoruzraudzības veikšana  ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstības projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta 

Jaunaglonas ciemā.”” (Id.Nr.AND/2011/14) (turpmāk tekstā – Iepirkums), un to, ka iepirkuma  

Nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, 

 

mēs [kredītiestādes nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese] (turpmāk – Galvotājs) 

apņemamies samaksāt Pasūtītājam Ls _____________________ (turpmāk – Piedāvājuma 

nodrošinājuma summa), ja: 

1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā Piedāvājuma nodrošinājums, 

2. Pretendents ir atzīts par uzvarējušu Iepirkuma procedūrā un neparaksta Iepirkuma līgumu 

noteiktajā termiņā. 

 

Mēs apņemamies samaksāt Piedāvājuma nodrošinājuma summu Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) 

dienu laikā pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam 

pamatot savu pieprasījumu, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs pieprasījumā norāda, ka viņam pienākas 

Piedāvājuma nodrošinājuma summa, jo ir iestājies kāds no augstāk minētajiem nosacījumiem.  

 

Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā no 2011.gada ___  un paliek spēkā 90 dienas no 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, tas ir līdz 2011.gada ___.____________, un jebkura 

prasība saistībā ar to jāiesniedz Galvotājam ne vēlāk par šo datumu.  

 

Jebkādi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi tiesā Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.  
Šis galvojums ir saistošs kredītiestādei un tās mantiniekiem. 
Galvojums ir sastādīts 3 eksemplāros, to saņēmēji: 

 kredītiestāde (1eksemplārs) 

 Pasūtītājs (1 eksemplārs) 

 ........................................ 
kredītiestādes  vārdā      
___________________________________ 
[pilnvarotā pārstāvja paraksts un atšifrējums] 

z.v. 
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7. pielikums 

Id.Nr. AND/2011/14, nolikumam 

 

 

 
 

APAKŠUZĽĒMĒJA APLIECINĀJUMS 

 

Iepirkuma „Tehniski ekonomiskā  pamatojuma aktuālizācija, būvobjekta tehniskā projekta 

izstrāde un  autoruzraudzības veikšana  ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības 

projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā.” ietvaros 

 

 

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska 

persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un 

adrese> apliecina, ka: 

 

a. piekrīt piedalīties Aglonas novada domes, reģ.nr.90000065754, adrese Somersetas 

iela 34, Aglona, Aglonas novads (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā 

„Tehniski ekonomiskā  pamatojuma aktuālizācija, būvobjekta tehniskā projekta 

izstrāde un  autoruzraudzības veikšana  ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstības projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Jaunaglonas 

ciemā.” kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – 

Pretendents) apakšuzņēmēji, kā arī  

 

b. gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 

 

[sniegt šādus pakalpojumus: 

 

<īss pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu 

sarakstā norādītajam>] 

 

[un nodot Pretendentam šādus resursus: 

 

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) 

apraksts>]. 

 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<PARAKSTTIESĪGĀS PERSONAS PARAKSTS> 
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8. pielikums 

Id.Nr. AND/2011/14 

 

 

 

 

 

APAKŠUZĽĒMĒJIEM NODODAMO PAKALPOJUMA DAĻU SARAKSTS 

 

Apakšuzľēmēja 

nosaukums, 

reģistrācijas 

numurs, adrese un 

kontaktpersona 

Nododamās 

pakalpojuma 

daļas  apjoms (% 

no Pakalpojuma 

kopējās cenas) 

Īss apakšuzľēmēja sniedzamās 

Pakalpojuma daļas apraksts 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

 

 

 

 


