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1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona 

 
Pasūtītājs:  

 
SIA „Jūrmalas ūdens”, 
40003275333, 
Jūrmala, Promenādes iela 1a, LV-2015 

 
Pasūtītāja kontaktpersona:  

 
Projekta ieviešanas vienības vadītājs  
Aivars Kamarūts 
tel.nr.: +371 67811384 
faksa nr.: +371 67811384 

 
2. Pretendents 

 
2.1. Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu 

apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu. 
 

2.2. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv: 
 

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

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

noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai 
e. pretendenta pilnvarota persona. 

 
3. Saziņa 

 
3.1. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem 

iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu.  
 
3.2. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad 

nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu. 
 
3.3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas 

numuru. 
 
3.4. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto 

Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru. 
 
3.5. Pasūtītājs (iepirkuma komisija) saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai faksu uz 

ieinteresētā piegādātāja pasta adresi vai faksa numuru, ko ieinteresētais 
piegādātājs, saņemot Nolikumu, norādījis Ieinteresētā piegādātāja 
kontaktinformācijas veidlapā (E pielikums). 

 
3.6. Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 10 darba 

dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

 
3.7. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis 

jautājumu, un vienlaikus ievieto uzņēmuma mājaslapā internetā 
www.jurmalasudens.lv, kurā ir pieejams Nolikums.  
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4. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

 
4.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 
 

Projekta mērķis ir panākt efektīvāku fosfora un slāpekļa savienojumu bioloģisko 
konvertāciju Slokas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu (NAI) notekūdeņu attīrīšanas 
procesā. Līgums ietver tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma projektēšanu, piegādi, 
uzstādīšanu, kalibrēšanu, darbības pārbaudes, pieņemšanu ekspluatācijā, 
nodošanu pasūtītājam, garantijas apkopi un remontu un ar to saistītos būvniecības, 
mehāniskos, elektriskos, verifikācijas un automatizācijas darbus saskaņā ar 
Tehnisko specifikāciju (A pielikums), turpmāk – Preces. 

 
4.2. Preču piegādes vieta 
 

Preču piegādes vieta ir SIA „Jūrmalas ūdens” Slokas NAI. 
 
4.3. Preču piegādes termiņš 
 

Līguma izpildes termiņš ir 12 mēneši no Preču piegādes uzsākšanas dienas. 
Detalizētu darbu izpildes laika grafiku skat. Tehniskajā specifikācijā (A pielikums). 

 
5. Piedāvājums 

 
5.1. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība 
 
5.1.1. Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piegādātāji piedāvājumus var 

iesniegt līdz 2011. gada 25. augusta, plkst. 11:00 SIA „Jūrmalas ūdens” PIV birojā, 
Jūrmala, Promenādes iela 1a, LV-2015, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai 
atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē 
līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. 
 

5.1.2. Piedāvājumi tiks atvērti SIA „Jūrmalas ūdens” konferenču zālē 2011. gada 25. 
augustā, plkst. 11:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Pretendents (ja pretendents 
ir fiziska persona) piedāvājumu atvēršanā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, 
savukārt, pretendenta pārstāvis - personu apliecinošu dokumentu, kā arī 
dokumentu, kas apliecina tā tiesības pārstāvēt attiecīgo pretendentu. 
 

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

5.2. Piedāvājuma derīguma termiņš 
 
5.2.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam 

pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas no 
piedāvājumu atvēršanas dienas. 
 

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

5.2.3. Ja pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, pretendents 
to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, 
kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par 
piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma 
derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu. 
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5.3. Piedāvājuma noformējums 
 
5.3.1. Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām: 

a. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas 
dokumentiem (viens oriģināls un 3 kopijas), 

b. Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un 3 kopijas), 
c. Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un 3 kopijas), 
d. Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un 3 kopijas).  

 
5.3.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, 

bez labojumiem un dzēsumiem.  
 

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

paraksta atšifrējumu, 
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 
5.3.4. Pretendenta kvalifikācijas dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī 

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

 
5.3.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina. Kopijas 

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

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

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

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

noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai 
e. pretendenta pilnvarota persona. 

 
Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu 
apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais 
personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta 
„a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto. 
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5.3.7. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda: 

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

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

d. pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru, 
e. atzīmi ”Piedāvājums atklātajam konkursam „Optimālas tehnoloģijas 

izstrādāšana padziļinātai fosfora samazināšanai Slokas NAI” (id.Nr. JŪ 

2011/01). Neatvērt līdz 2011. gada 25. augusta plkst. 11:00. 

 
5.3.8. Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no 

kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz 
iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda: 
 
a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”, 
b. pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, 
c. atzīmi ”Piedāvājums atklātajam konkursam „Optimālas tehnoloģijas 

izstrādāšana padziļinātai fosfora samazināšanai Slokas NAI” (id.Nr. JŪ 
2011/01). 

 
5.3.9. Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai 

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

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

 
6. Piedāvājuma nodrošinājums 

 
6.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 5 (pieci) 

tūkstoši LVL apmērā no pretendenta piedāvātās Preču kopējās cenas. Piedāvājuma 
nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas 
Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas 
Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi 
pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā

1
, un tam ir jāatbilst 

Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (D2 pielikums). 
 
6.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 
 

a. līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa 
pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis pretendents un 
Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs, 

b. līdz dienai, kad pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, saskaņā ar 
iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu. 

 
6.3. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod pretendentiem šādā kārtībā: 

                                                 
1
 Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši 

pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi: 
http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba 
un 
http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_brivib
a. 

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba
http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba
http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba
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a. pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma 

līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas, 
b. pārējiem pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām 
c. pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām. 
 

7. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā 
 
7.1. Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir 

lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu 
tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis 
neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas 
dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura 
noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. 

 
7.2. 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: 
 
7.2.1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav 

Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas 
Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad stājies 
spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais 
lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, 

7.2.2. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja 
tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga 
nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad 
stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas 
pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 
mēneši. 

 
7.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, 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 naudas soda. 
 

7.4. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 
pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai 
netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam 
pretendents būs likvidēts. 

 
7.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), 
nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 

 
7.6. Pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada 

ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas 
dienai nav mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem 
valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu 
zīmju līmenim (attiecībā uz Latvijā reģistrētu (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) 
pretendentu - pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti 
Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā). Ja pretendents kā nodokļu 



Optimālas tehnoloģijas izstrādāšana padziļinātai fosfora samazināšanai Slokas NAI 
Nolikums 8 
                                                                                                         

 

maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma 
iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi 
periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma 
iesniegšanas dienai; vai 

 
pretendenta - fiziskās personas, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā 
saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā 
ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu 
deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju 
vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas pretendenta pastāvīgā 
dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā 
līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. 
klasifikācijas divu zīmju līmenim (attiecībā uz pretendentu – fizisku personu, kuras 
pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, - pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem 
datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā). 

 
7.7. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz: 
 

a. pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību 
un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz 
personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu 
iesniedz personu apvienība) un 

b. personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta 
kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām (turpmāk - Persona, uz 
kuras iespējām pretendents balstās). 

 
8. Pretendenta kvalifikācijas prasības 

 
8.1. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai 
 
8.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu 
iesniedz personu apvienība), kā arī Personas, uz kuru iespējām pretendents 
balstās, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā 
vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

 
8.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai 
apakšuzņēmējs (ja pretendents Preču piegādei plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), 
kas Preču piegādes ietvaros veiks projektēšanu un būvdarbus ir reģistrēts 
būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai 
pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits 
līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz 
profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu 
izsniegšanu. 

 
8.1.3. Pretendentam, personālsabiedrības biedram, personu apvienības dalībniekam (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai 
apakšuzņēmējam (ja pretendents Preču piegādei plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), 
ir licences un/vai sertifikāti tehniskajā specifikācijā (A pielikums) minēto iekārtu un 
instrumentu (preču) pārdošanai, uzstādīšanai, tehniskajai pārbaudei, kalibrācijai, 
lietošanas apmācībai, kā arī garantijas un pēcpārdošanas apkalpošanai un 
remontam. 

 
8.1.4. Pretendenta personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai 
apakšuzņēmēja (ja pretendents Preču piegādei plāno piesaistīt apakšuzņēmēju) 
personālam ir licences un/vai sertifikāti tehniskajā specifikācijā (A pielikums) minēto 
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iekārtu un instrumentu (preču) uzstādīšanai, tehniskajai pārbaudei/kalibrācijai, 
lietošanas apmācībai, kā arī garantijas un pēcpārdošanas apkalpošanai un 
remontam. 
 

8.1.5. Pretendenta piedāvātajiem: 

 būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs Latvijas siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģijas inženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un 
būvuzraudzības jomā; 

 projektētājiem ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts atbilstošā projektēšanas 
jomā. 

 
Ārvalstu projektētājiem un būvdarbu vadītājam ir izsniegta licence, sertifikāts vai 
cits dokuments attiecīgo darbu veikšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību 
nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu projektētāji un 
būvdarbu vadītājs atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām 
attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar 
pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Darbu uzsākšanai projektētāji, 
būvprojekta un būvdarbu vadītāji iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas 
apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā. 

 
8.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 
 

Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums pretendenta darbības 
pēdējo trīs gadu laikā vismaz 3 reizes pārsniedz kopējo piedāvājuma cenu. 

 
8.3. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 
 
8.3.1. Pretendents pēdējo trīs gadu laikā ir pabeidzis vismaz vienu līdzīga apjoma NAI 

būvniecības un/vai rekonstrukcijas projektu, kas ietver tehniskajā specifikācijā (A 
pielikums) minēto tehnoloģisko procesu projektēšanas, iekārtu piegāžu, 
uzstādīšanas, kalibrēšanas, tehniskās pārbaudes un personāla apmācības darbus, 
kā arī minēto iekārtu garantijas un pēcpārdošanas apkalpošanu. 
 

8.3.2 Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus: 
 
8.3.2.1 būvdarbu vadītājs ar atbilstošu augstāko inženiertehnisko izglītību, 

vismaz 5 gadu pieredzi būvdarbu vadībā, sertifikātu ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, kurš pēdējo 3 gadu laikā ir 
vadījis vismaz vienu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu (NAI) ar ražību virs 
2000 m

3
/d būvdarbus un/vai rekonstrukcijas darbus; 

 
8.3.2.2 notekūdeņu attīrīšanas inženieris – tehnologs ar atbilstošu augstāko 

inženiertehnisko izglītību, vismaz 5 gadu pieredzi notekūdeņu attīrīšanas 
tehnoloģisko procesu projektēšanā un ieregulēšanā, kurš pēdējo 3 gadu 
laikā piedalījies vismaz viena līdzīga apjoma un satura projekta 
realizācijā, kur ir pielietota fosfora un slāpekļa savienojumu bioloģiskās 
konvertācijas metode; 

 
8.3.2.3 automātikas inženieris ar atbilstošu augstāko inženiertehnisko izglītību, 

vismaz 5 gadu pieredzi automātikas iekārtu projektēšanā un montāžā, 
kurš pēdējo trīs gadu laikā ir vadījis vismaz vienu NAI ar ražību virs 2000 
m

3
/d automātiskās vadības sistēmas projektēšanas un montāžas darbus. 

 
8.3.2. Pretendents Preču piegādei un/vai darbu izpildei var piesaistīt apakšuzņēmējus un 

balstīties uz citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) 
iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta 
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kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs 
nepieciešamie resursi. 

 
9. Iesniedzamie dokumenti 

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

 
9.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā 
 

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei 
Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma 
procedūrā iesniedz kopā ar: 

 
a. Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem, 
b. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus 

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

 
9.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti 
 
9.2.1. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja 

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

9.2.2. Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja 
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai 
apakšuzņēmēja (ja pretendents Preču piegādei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) 
būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz 
attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai 
kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga 
dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo 
reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 

 
9.2.3. Pretendenta licenču un/vai sertifikātu kopijas tehniskajā specifikācijā (A pielikums) 

minēto iekārtu un instrumentu (preču) pārdošanai, uzstādīšanai, tehniskajai 
pārbaudei, kalibrācijai, lietošanas apmācībai, kā arī garantijas un pēcpārdošanas 
apkalpošanai un remontam. 

 
9.2.4. Pretendenta personāla licenču un/vai sertifikātu kopijas tehniskajā specifikācijā (A 

pielikums) minēto iekārtu un instrumentu uzstādīšanai, tehniskajai pārbaudei, 
kalibrācijai, lietošanas apmācībai, kā arī garantijas un pēcpārdošanas apkalpošanai 
un remontam. 
 

9.2.5. Izziņa par pretendenta un/vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, (ja 
pretendents balstās uz citu personu finanšu iespējām) gada kopējo finanšu 
apgrozījumu par darbības iepriekšējiem trīs gadiem. 
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9.2.6. Pretendenta apstiprināts pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Preču 
piegādei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un 
profesionālajām iespējām) pēdējo trīs gadu laikā veikto līdzīga apjoma NAI 
būvniecības/rekonstrukcijas projektu, kas ietver tehniskajā specifikācijā (A 
pielikums) minēto iekārtu projektēšanas, piegāžu, uzstādīšanas, kalibrēšanas, 
tehniskās pārbaudes un personāla apmācības darbus, kā arī minēto iekārtu 
garantijas un pēcpārdošanas apkalpošanu un kas apliecina pretendenta atbilstību 
Prasībām attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, 
saraksts atbilstoši Pretendenta izpildīto līgumu saraksta veidnei (D3 pielikums) un 
Nolikumā noteiktajā kārtībā apliecinātas pavadzīmju vai līdzvērtīgu dokumentu 
kopijas, kā arī pasūtītāju atsauksmes.  
 

9.2.7 Pretendenta piedāvāto galveno speciālistu saraksts atbilstoši Galveno speciālistu 
saraksta veidnei (D9 pielikums). 

 
9.2.8 Pretendenta piedāvātā: 

 

 būvdarbu vadītāja atbilstošu augstāko inženiertehnisko izglītību apliecinoša 
dokumenta kopija un būvprakses sertifikāta kopija; 

 notekūdeņu attīrīšanas inženiera – tehnologa atbilstošu augstāko 
inženiertehnisko izglītību apliecinoša dokumenta un būvprakses sertifikāta, kas 
apliecina tiesības veikt atbilstošus projektēšanas darbus, kopija; 

 automātikas inženiera atbilstošu augstāko inženiertehnisko izglītību apliecinoša 
dokumenta un atbilstošas profesionālās darbības sertifikāta kopija. 

 
9.2.9 Ārvalstu būvdarbu vadītāja, inženiera – tehnologa un automātikas inženiera licences, 

sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo darbu veikšanai (ja šādu dokumentu 
nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un 
apliecinājums par to, ka minētie speciālisti atbilst izglītības un profesionālās 
kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā 
un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Darbu uzsākšanai 
tie iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā 
profesiju reģistrā. 
 

9.2.10 Pretendenta piedāvāto galveno speciālistu CV un pieejamības apliecinājums, 
saskaņā ar noslodzes laika grafiku un atbilstoši CV veidnei (D10 pielikums). 

 
9.2.11 Ja pretendents Preču piegādei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu 

personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta 
kvalifikācijas prasībām:  

 

 apakšuzņēmējiem nododamo Preču piegādes daļu saraksts atbilstoši 
Apakšuzņēmējiem nododamo Preču piegādes daļu saraksta veidnei (D4 
pielikums), 

 Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši 
Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (D5 
pielikums) par gatavību veikt Preču piegādes daļu un/vai nodot pretendenta 
rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus, 

 dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja atbilstību Nosacījumiem Pretendenta 
dalībai iepirkuma procedūrā, 

 Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, komercreģistra vai 
līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas 
apliecības kopija, kā arī 

 dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas, uz kuras iespējām 
pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un 
tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Personu, uz kuras 
iespējām pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas 
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personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās 
paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

 
9.3. Izziņas, kas apliecina atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā 
 
9.3.1. Pretendentam, kuram atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un 

piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ne 
vēlāk kā 10 darba dienu laikā no attiecīga pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas 
dienas jāiesniedz pasūtītājam: 
 
a. izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevusi 

kompetenta institūcija, kas apliecina, ka pretendentam un Personai, uz kuras 
iespējām pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process un 
tas/tā neatrodas likvidācijas stadijā, 

b. izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts 
ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas apliecina, ka pretendents un 
Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, (neatkarīgi no tā, vai tie 
reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav 
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
parādu, kas kopumā pārsniedz 100 latus. Attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā 
atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu un Personu, uz kuras iespējām 
pretendents balstās, izziņā jāiekļauj arī informācija par attiecīgās personas 
darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada 
ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas 
dienai vai attiecīgās personas, kas ir fiziskā persona, kura nenodarbina citas 
personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, vienas 
divpadsmitās daļas no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās 
darbības apmēru un norāda nozari, kurā šī persona klasificēta atbilstoši NACE 
2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim, 

c. izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevusi 
nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam 
(atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Personai, uz kuras iespējām 
pretendents balstās, (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā 
dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. 

 
9.3.2. Ja pretendents vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir 

personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem 
personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja pretendents vai Persona, uz kuras 
iespējām pretendents balstās, ir personu apvienība, - par visiem personu 
apvienības dalībniekiem. 
 

9.3.3. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta 
došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša pretendenta vai 
Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājumu kompetentai 
izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās 
nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī. 
 

10. Tehniskais piedāvājums 
 

Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko 
specifikāciju, atbilstoši Tehniskā piedāvājuma veidnei (D8 pielikums).  

 
11. Finanšu piedāvājums  

 
11.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikta 

Tehniskajā specifikācijā minēto Preču piegāde (kopējā cena), kā arī visu vienību 
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cenas un izmaksu pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši 
Finanšu piedāvājuma veidnei (D6 pielikums).  
 

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

11.3. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Preču piegādi. 
 

12. Piedāvājuma noraidīšana 
 
12.1. Piedāvājums tiek noraidīts, ja: 
 
12.1.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai 

neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, 
 

12.1.2. Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai tas neatbilst 
Nolikumā noteiktajām prasībām, 

 
12.1.3. pretendents vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, atbilst Publisko 

iepirkumu likuma 11.panta ceturtajā daļā noteiktajiem konkurenci ierobežojošajiem 
kritērijiem, 
 

12.1.4. pretendents vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, neatbilst 
Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, 
 

12.1.5. pretendents nav iesniedzis Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst 
Pretendenta kvalifikācijas prasībām, 
 

12.1.6. piedāvājumā ietvertais Tehniskais piedāvājums vai Finanšu piedāvājums neatbilst 
Nolikumā noteiktajām prasībām, 
 

12.1.7. piedāvājumā ir ietverta nepatiesa informācija par pretendentu vai Personu, uz kuras 
iespējām pretendents balstās, 
 

12.1.8. pretendents Nolikumā noteiktajā termiņā par pretendentu vai Personu, uz kuras 
iespējām pretendents balstās, neiesniedz izziņas, kas apliecina to atbilstību 
Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā. 
 

12.2. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt 
noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska. 

 
13. Piedāvājumu vērtēšana 

 
13.1. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija 

izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. 
 

13.2. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Preču 
kopējo cenu bez PVN. 
 

14. Atbilstības Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā pārbaude 
 

Attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un 
piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, 
pasūtītājs, pirms pieņemt lēmumu par tiesību slēgt iepirkuma līgumu piešķiršanu 
šim pretendentam, iegūstot informāciju no publiskām datubāzēm, kompetentām 
institūcijām vai pieprasot pretendentam iesniegt attiecīgas izziņas, pārliecinās par 
to, ka attiecīgais pretendents un Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, 
atbilst Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā.   
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15. Iepirkuma līgums 

 
Pasūtītājs pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto pretendentu 
slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums). 
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Pielikumi 
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A pielikums: Tehniskā specifikācija 
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C pielikums: Iepirkuma līguma projekts 
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IEPIRKUMA LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI 

 
SIA „Jūrmalas ūdens”, reģ. Nr. 40003275333, Jūrmalā, Promenādes ielā 1a, LV-
2015, Valdes priekšsēdētāja Vladimira Antonova personā, kas rīkojas pamatojoties 
uz statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,  
 
un 
 
<Piegādātāja nosaukums>

1
, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta 

tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, kas rīkojas pamatojoties uz 
<atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt 
Līgumu> (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses, 
 
 
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras „Optimālas tehnoloģijas 
izstrādāšana padziļinātai fosfora samazināšanai Slokas NAI" rezultātiem un 
Piegādātāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu 
(turpmāk – Līgums):  

 
Līguma priekšmets 

 
Piegādātājs piegādā Pasūtītājam sekojošas Preces, kā arī veic ar to piegādi 
saistītus sekojošus darbus un pakalpojumus:  
Fosfora un slāpekļa savienojumu bioloģiskas konvertācijas iekārtu un aprīkojuma 
projektēšana, piegāde, uzstādīšana, kalibrēšana, darbības pārbaudes, nodošana 
ekspluatācijā, lietošanas apmācība, garantijas apkope un remonts Slokas 
notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs (NAI) un ar to saistīto būvniecības, mehānisko, 
verifikācijas, elektrisko un automatizācijas darbu veikšana saskaņā ar Tehnisko 
specifikāciju (Līguma D pielikums). 

 
Līguma dokumenti un to prioritāte 
Līgums sastāv no šādiem dokumentiem to prioritātes secībā: 
a. šie Speciālie noteikumi; 
b. Pielikumi: Iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, u.c. pielikumi 
c. Vispārīgie noteikumi (LPS 3), 
d. Tehniskā specifikācija, 
e. Piedāvājums, 
f. Tehniskais piedāvājums, 
g. Finanšu piedāvājums, 
h. Iepirkuma procedūras nolikums, 
i. Veidnes: 

i. Līguma izpildes garantijas veidne (LP/S-3-A veidne), 
ii. Preču nodošanas-pieņemšanas akta veidne (LP/S-3-B veidne). 

 
Grozījumi ir prioritāri attiecībā pret dokumentu, ko tie groza. 
 
Līguma summa 
Līguma summa ir LVL <...> (<summa vārdiem> lati). 
Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) ir <...> LVL 
(<summa vārdiem> lati). 
PVN <…>% ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati). 
 
Maksājumi 
Maksājumi Līguma ietvaros veicami šādā kārtībā: 
 

                                                 
1
 Ja Piegādātājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.  
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Maksājums 
Nosacījumi 
maksājuma 
veikšanai 

M
a
k
s

ā
ju

m
a
 a

p
m

ē
rs

 

(%
 n

o
 L

īg
u

m
a
 

s
u

m
m

a
s
) 

Summa bez 
PVN (LVL) 

PVN 
22%(LVL) 

Kopā (LVL) 

Avansa 
maksājums 

- 30 <…> <…> <…> 

Starpmaksājums 

Ir veikta 1. fāze 
- redoks 
potenciāla 
mērījumu 
aprīkojuma 
piegāde, 
uzstādīšana un 
verifikācija 

30 <…> <…> <…> 

Maksājums pēc 
Preču 
pieņemšanas  

Ir veikta 2. fāze 
- visu iekārtu 
projektēšana, 
piegāde, 
uzstādīšana, 
kalibrēšana, 
darbības 
pārbaudes, 
lietošanas 
apmācība, 
nodošana 
ekspluatācijā 
un ar to 
saistītie 
būvniecības, 
mehāniskie, 
elektriskie un 
automatizācijas 
darbi 

30 <…> <…> <…> 

Noslēguma 
maksājums 

Pēc garantijas 
perioda beigām 

10 <…> <…> <…> 

 
 
Rekvizīti maksājumu veikšanai Piegādātājam:  
<rekvizīti maksājumu veikšanai>. 

 
Preču pieņemšanas vieta 
Preču pieņemšanas vieta ir Slokas NAI, Jūrmala. 
 
Preču pieņemšanas termiņš 
Preču pieņemšanas un visu līgumā noteikto saistību izpildes termiņš ir 12 mēneši 
dienas. 
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Piegādātāja garantijas periods 
Piegādātāja garantija ir spēkā 24 mēnešus no Preču pieņemšanas dienas. 

 
Preču defektu novēršanas termiņš 
Preču trūkumu novēršanas termiņš ir 30 dienas. 

 
 

Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs -pie 
Izpildītāja. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Puses. 

 

 
Piegādātājs: Pasūtītājs: 
<Piegādātāja nosaukums> 
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 
uzvārds> 

SIA „Jūrmalas ūdens”  
Valdes priekšsēdētājs Vladimirs Antonovs  
 
 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 

 
_________________________________ 
Jūrmala,  <datums> 
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VEIDNES 
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Avansa maksājuma garantijas veidne 

 
Pasūtītājs: SIA „Jūrmalas ūdens”; 

Reģistrācijas numurs: 40003275333; 
Adrese: Jūrmala, Promenādes iela 1a, LV-2015 

 
AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJA 

 
Līguma „Optimālas tehnoloģijas izstrādāšana padziļinātai fosfora samazināšanai 

Slokas NAI” (Nr. JŪ 2011/01) avansa maksājuma garantija 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 
dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka 
 
<Uzņēmēja nosaukums> 
<reģistrācijas numurs> 
<adrese> 
(turpmāk – Piegādātājs)  
 
nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā 
līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) noteikumiem, 
tostarp nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms 
Garantijas beigu datuma Uzņēmējs nav atmaksājis avansa maksājumu, 
 
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 
jebkuru tā pieprasīto summu, kas nepārsniedz <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> 
latus) (turpmāk – Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu 
kontu. 
 
Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā Garantijas 
beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

1
. 

 
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī 
pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā 
pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka. 
 
Pēc Pasūtītāja apliecinātas saskaņā ar 14.6.apakšpunktu [Starpmaksājuma apstiprinājumu 
izsniegšana] izsniegta Starpmaksājuma apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja 
mēs nekavējoties par atmaksāto avansa maksājuma summu samazināsim Garantijas summu 
un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju.  
 
Šī garantija stājas spēkā dienā, kad Uzņēmējs saņem avansa maksājumu savā norēķinu 
kontā mūsu bankā. 
 
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 
noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.458 („The ICC Uniform Rules for Demand 
Guaranties”, ICC Publication No.458), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi 
strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas 
tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
<Bankas zīmoga nospiedums> 

 

                                                 
1
 Datums 70 dienas pēc paredzētā Darbu izpildes laika. 
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Līguma izpildes garantijas veidne 

 

 

 
LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA 

 
Līguma „Optimālas tehnoloģijas izstrādāšana padziļinātai fosfora samazināšanai 
Slokas NAI” (Nr. JŪ 2011/01) izpildes garantija 

 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
 
Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 
dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka 
 
<Izpildītāja nosaukums> 
<reģistrācijas numurs> 
<adrese> 
(turpmāk – Piegādātājs)  
 
nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” 
(Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav 
izpildījis, 
 
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 
jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> LVL 
(<summa vārdiem> latus; turpmāk – Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā 
norādīto norēķinu kontu. 
 
Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas 
beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

1
. 

 
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī 
pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā 
pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka. 
 
Pēc Pasūtītāja apliecinātas Preču nodošanas-pieņemšanas akta kopijas saņemšanas no 
Pasūtītāja mēs samazināsim Garantijas summu par <50>% (<piecdesmit> procentiem) un par 
to nekavējoties informēsim Pasūtītāju. 
 
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 
noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand 
Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi 
strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas 
tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 
 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<PARAKSTTIESĪGĀS PERSONAS PARAKSTS> 

<BANKAS ZĪMOGA NOSPIEDUMS> 

 

                                                 
1
 Piegādātāja garantijas perioda beigu datums. 
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Preču nodošanas-pieņemšanas akta veidne 

 

 

 
PREČU NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS AKTS 

 
<Piegādātāja nosaukums>

1
, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās 

personas amats, vārds un uzvārds> personā, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz 
dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu> (turpmāk - 
Izpildītājs), no otras puses, 

 
un 
<Pasūtītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās 
personas amats, vārds un uzvārds> personā, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz 
dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu> (turpmāk - 
Pasūtītājs), no vienas puses,  
 
sastāda šo aktu par to, ka saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgto līgumu 
„<Līguma nosaukums>” (Nr.<Līguma numurs>; turpmāk - Līgums)  
 
Piegādātājs ir piegādājis un Pasūtītājs ir pieņēmis šādas Preces: 
<preču skaits> <preču nosaukums>,  
 
un ir sniedzis šādus ar preču piegādi saistītos pakalpojumus: 
preču [uzstādīšana,] [tehniskā pārbaude,] [lietošanas apmācība,] [un <…>]] 
 
kopā par summu <...> LVL (<summa vārdiem> lati),  
summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati), 
pievienotās vērtības nodoklis <...>% ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati). 
  
 
Preces nodeva: 
Piegādātājs: 

Preces pieņēma: 
Pasūtītājs: 

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

SIA „Jūrmalas ūdens”  
Valdes priekšsēdētājs Vladimirs Antonovs 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 

 
_________________________________ 
Jūrmala,  <datums> 

 
 
 

                                                 
1
 Ja Piegādātājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.  
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D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai 
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D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne 
 
 
 

SIA „Jūrmalas ūdens”, 
40003275333, 

Jūrmala, Promenādes iela 1a, LV-2015 
 

 
 
 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 
 

„Optimālas tehnoloģijas izstrādāšana padziļinātai fosfora samazināšanai Slokas NAI” (id. Nr. 
JŪ 2011/01)  
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
 
1. <Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>, 

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese> 
(turpmāk – Pretendents) ir [iepazinusies]/[iepazinies] ar <Pasūtītāja nosaukums, 
reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa 
„Optimālas tehnoloģijas izstrādāšana padziļinātai fosfora samazināšanai Slokas NAI” (id. 
Nr. JŪ 2011/01) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās 
prasības,  

 
2. iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no: 

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

 
3. gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties:  

a. veikt fosfora un slāpekļa savienojumu bioloģiskas konvertācijas iekārtu un aprīkojuma 
projektēšanu, piegādi, uzstādīšanu, kalibrēšanu, darbības pārbaudes, nodošanu 
ekspluatācijā, lietošanas apmācību, garantijas apkopi un remontu Slokas notekūdeņu 
attīrīšanas ietaisēs (NAI) un ar to saistītos būvniecības, mehāniskos, elektriskos un 
automatizācijas darbus, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma A pielikums) 
(turpmāk – Preces) par Preču kopējo cenu: 

 
Preču kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> LVL 
(<summa vārdiem> lati), 
PVN <…>%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati) 
Preču kopējā cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati), 
 

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

 
c. Piegādāt Preces saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā 

kārtībā. 
 
4. Piedāvājums ir spēkā 90 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 
 
5. Pretendents (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi 

personālsabiedrības biedri (ja pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu 
apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka: 
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a. tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu 
pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai 
prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,  un no 
kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs 
gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, 
krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai 
līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 

b. tas 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: 
i. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav 

Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības 
dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs 
tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, 

ii. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā 
konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga 
nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad 
stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas 
pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 
mēneši; 

c. tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā 
un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma 
iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, 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, to ir atbrīvojusi no naudas soda; 

d. nav pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā 
darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un līdz Iepirkuma līguma izpildes 
paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts; 

e. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja 
tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu 
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 
kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; 

f. tā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos 
pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav 
mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī 
minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju 
līmenim (attiecībā uz Latvijā reģistrētu (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu - 
pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu 
dienesta mājaslapā internetā). Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts 
pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti 
vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc 
reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai; vai 
pretendenta - fiziskās personas, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā 
saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā 
ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu 
deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju 
vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas pretendenta pastāvīgā 
dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. 
klasifikācijas divu zīmju līmenim (attiecībā uz pretendentu - fizisku personu, kuras 
pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, - pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem 
datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā); kā arī to, ka 

g. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa. 
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6. [Pretendentu Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks 
pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs: 

 
<Peronu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un 
uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese>]
1
 

 
 
<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents 
vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

 

[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības 
dalībnieks ir fiziska persona)> 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]
2
 

 

                                                 
1
 Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja pretendents ir personu apvienība. 

2
 Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir 

personu apvienība)! 
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D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne 
 
 
 

A: Bankas garantijas veidne 
 
 
 

SIA „Jūrmalas ūdens”, 
40003275333, 

Jūrmala, Promenādes iela 1a, LV-2015 
 
 
 
 

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA 
 

„Optimālas tehnoloģijas izstrādāšana padziļinātai fosfora samazināšanai Slokas NAI” (id.Nr. 
2011/01) 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
 
Ievērojot to, ka  
 
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)> 
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)> 
<adrese> 
(turpmāk – Pretendents) 
 
iesniedz savu piedāvājumu SIA „Jūrmalas ūdens”, reģ. Nr. 40003275333, Jūrmalā, 
Promenādes ielā 1a, LV-2015, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Optimālas 
tehnoloģijas izstrādāšana padziļinātai fosfora samazināšanai Slokas NAI” (id. Nr. JŪ 2011/01) 
ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma 
iesniegšanu, 
  
mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 
dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka: 
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, 
b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā 

termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu, 
c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā 

neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu, 
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 
5000 LVL (piecus tūkstošus latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas 
norēķinu kontu. 
 
Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

1
 un ir spēkā 

līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš 
norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā. 
 
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī 
pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā 
pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka. 
 
 

                                                 
1
 Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām! 
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Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 
noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand 
Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi 
strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas 
tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.  
 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
<Bankas zīmoga nospiedums> 
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D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne  
 
 

 
B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne 

 
 
 

SIA „Jūrmalas ūdens”, 
40003275333, 

Jūrmala, Promenādes iela 1a, LV-2015 
 

 
 
 

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA 
 
 

„Optimālas tehnoloģijas izstrādāšana padziļinātai fosfora samazināšanai Slokas NAI” (id.Nr. 
JŪ 2011/01) 
 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
 
Ievērojot to, ka  
 
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)> 
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)> 
<adrese> 
(turpmāk – Pretendents) 
 
iesniedz savu piedāvājumu SIA „Jūrmalas ūdens”, reģ. Nr. 40003275333, Jūrmalā, 
Promenādes ielā 1a, LV-2015, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Optimālas 
tehnoloģijas izstrādāšana padziļinātai fosfora samazināšanai Slokas NAI” (id.Nr. JŪ 2011/01) 
ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma 
iesniegšanu, 
  
mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 
apņemamies gadījumā, ja: 
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, 
b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā 

termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu, 
c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā 

neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu, 
par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā 
norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir 
iestājies, izmaksāt Pasūtītājam 5000 LVL (piecus tūkstošus latus), maksājumu veicot uz 
pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu. 
 
Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

1
 un ir spēkā 

līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš 
norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā. 
 
Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas 
noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu. 

                                                 
1
 Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām! 
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Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas 
radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā 
ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.  
 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
<Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums> 
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D3 pielikums: Pretendenta izpildīto līgumu saraksta veidne 
 

 
 

PRETENDENTA IZPILDĪTO LĪGUMU SARAKSTS 
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<…> <…> <…> <…> <…> 
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D4 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo Preču piegādes saraksta veidne  
 
 
 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO PREČU SARAKSTS 
 

Apakšuzņēmēja 
nosaukums, 
reģistrācijas 

numurs, adrese un 
kontaktpersona 

Nododamās 
darba daļas  
apjoms (% 
no kopējās 

cenas) 

Īss apakšuzņēmēja veicamās darba daļas 
apraksts 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 
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D5 pielikums: Personas, uz kuras iespējām 
 pretendents balstās, apliecinājuma veidne 

 
 
 

SIA „Jūrmalas ūdens”, 
40003275333, 

Jūrmala, Promenādes iela 1a, LV-2015 
 

 
 

 
PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS 

 
Atklātā konkursa „Optimālas tehnoloģijas izstrādāšana padziļinātai fosfora 
samazināšanai Slokas NAI” (Nr. JŪ 2011/01) ietvaros 

 
 
Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums vai vārds un 

uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas 
numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska 
persona) un adrese>: 
 
apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un 
adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu SIA „Jūrmalas ūdens”, 40003275333, 
Jūrmala, Promenādes iela 1a, LV-2015 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa 
„Optimālas tehnoloģijas izstrādāšana padziļinātai fosfora samazināšanai Slokas NAI” (Nr. JŪ 
2011/01) ietvaros;  

 
1. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 

[[piegādāt šādas preces][un][sniegt šādus ar preču piegādi saistītus pakalpojumus]: 
<īss preču vai ar to piegādi saistīto pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem 
nododamo preču piegādes daļu sarakstā norādītajam> un] 
[nodot Pretendentam šādus resursus: 
<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai 
tehniskā aprīkojuma) apraksts>]. 

 
2. Kā arī apliecina to, ka: 

a. tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu 
pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai 
prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,  un no 
kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs 
gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, 
krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai 
līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 

b. tas 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: 
i. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav 

Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības 
dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs 
tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, 

ii. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā 
konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga 
nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad 
stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas 
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pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 
mēneši; 

c. tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā 
un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma 
iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, 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, to ir atbrīvojusi no naudas soda; 

d. nav pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā 
darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un līdz Iepirkuma līguma izpildes 
paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts; 

e. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja 
tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu 
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 
kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; kā arī to, ka 

h. tā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos 
pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav 
mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī 
minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju 
līmenim (attiecībā uz Latvijā reģistrētu (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu - 
pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu 
dienesta mājaslapā internetā). Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts 
pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti 
vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc 
reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai; vai 
tā - fiziskās personas, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā 
saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā 
ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu 
deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju 
vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas pretendenta pastāvīgā 
dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. 
klasifikācijas divu zīmju līmenim (attiecībā uz pretendentu – fizisku personu, kuras 
pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, - pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem 
datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā). 

 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
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D6 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

Tāme latos (LVL) 

Nr.p.k. Izmaksu pozīcija 

Vienības 
cena 

(bez PVN) 
 

Vienību 
skaits  

Izmaksu 
pozīcijas 

cena 
(bez PVN) 

1 
Mērījumu veikšana un 

nepieciešamie projektēšanas 
darbi 

  <…> 

2 
Sadalošās sienas pazemināšana 

par 10 cm 
<…> <…> <…> 

3 Sadalošās sienas būvdarbi <…> <…> <…> 

4 
Ienākošā cauruļvada 

palielināšana 
<…> <…> <…> 

5 Polimēru iekārtas - - <…> 

6 Papildus iegremdētais maisītājs <…> <…> <…> 

7 Gaisa padeves kontroles ventiļi <…> <…> <…> 

8 Iekārtu cauruļvadu apsaiste <…> <…> <…> 

9 Fosfātu analizatori QI-13 <…> <…> <…> 

10 
Amonija slāpekļa zonde QIC-11, 

12 
<…> <…> <…> 

11 
Redoks mērītājs QI-07…10, 

14, 15 
<…> <…> <…> 
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12 
Slāpekļa mērītājs QIC-03..04, 

QI-16..17 
<…> <…> <…> 

13 
Spiediena kontroles ierīce PIC-

10 
<…> <…> <…> 

14 
Termiskie plūsmas mērītāji FI-

12, 13 
<…> <…> <…> 

 Elektroapgādes kabeļi <…> <…> <…> 

 Automatizācijas kabeļi <…> <…> <…> 

 Analizatora filtrācijas vienības <…> <…> <…> 

 Personāla apmācība   <…> 

Preču kopējā cena (bez PVN)  

22% PVN summa  

Kopējā cena (ieskaitot PVN) (iepirkuma līguma summa)  

 



Optimālas tehnoloģijas izstrādāšana padziļinātai fosfora samazināšanai Slokas NAI 
Nolikums 39 
                                                                                                         

 

 
D8 pielikums: Tehniskā piedāvājuma veidne 

 
 
 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
 
„Optimālas tehnoloģijas izstrādāšana padziļinātai fosfora samazināšanai Slokas NAI” 
(Nr. JŪ 2011/01)  
 
1. Vispārīgs veicamo darbu, piegādājamo preču un sniedzamo pakalpojumu 

apraksts. 
 

 Tehnisko specifikāciju interpretācija, raksturojot projekta darbu mērķus 
un sasniedzamos rezultātus; 

 Galveno risku un pieņēmumu raksturojums; 

 Dabu izpildes organizatoriskās struktūras shēma, iesaistītā personāla 
apraksts; 

 Daba izpildei piedāvāto, metožu un līdzekļu apraksts atsevišķi katram 
izpildāmajam darbam un veicamajam pasākumam, raksturojot to secību 
un mijiedarbību; 

 Daba izpildei nepieciešamās informācijas apraksts; 

 Daba izpildei nepieciešamā tehniskā nodrošinājuma (būvniecības 
mehānismi, iekārtas, aprīkojums, u.tml.) apraksts. 

 
2. Tehniskā informācija 

 tehnoloģiskā procesa apraksts; 

 polimēra stacijas PI skiču diagramma; 

 tehnisko specifikāciju katrai piegādājamai iekārtai un aprīkojumam ar 
indeksu lapu; 

 polimēra stacijas, analizatoru un mērierīču darbības apraksts; 

 polimēra stacijas rasējumi ar dimensijām (AutoCAD); 

 mērierīču rasējumi ar dimensijām (pdf); 

 aerobās un anaerobās zonas rekonstrukcijas detalizēti tehniskie 
rasējumi;  

 mērierīču uzstādīšanas rasējumi (pdf); 

 plānotais ekspluatācijas materiālu patēriņš; 

 ekspluatācijas un apkopes veikšanai nepieciešamās cilvēka stundas 
dienā; 

 apkopes nepieciešamība dienā / nedēļā / gadā / ilgtermiņā; 

 rezerves daļu nepieciešamība gadā / ilgtermiņā; 

 ražotāja izdotas iekārtu un aprīkojuma brošūras ar indeksu lapu. 
 

3. Piegādājamo preču detalizēts apraksts 
 

Nr.p.k. Nosaukums Tehniskie/funkcionālie parametri Daudzums 

1. <Preces nosaukums> <Parametri, kas raksturo preces 
spējas veikt noteiktas funkcijas > 

<skaits un 
vienības 
nosaukums> 

<…> <Preces nosaukums> <Parametri, kas raksturo preces 
spējas veikt noteiktas funkcijas > 

<skaits un 
vienības 
nosaukums> 

 
4. Rezerves daļas 
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Precei Nr.<Preces numurs un nosaukums> tiks piegādāts rezerves daļu komplekts tās 
normālai ekspluatācijai <gadu skaits> gadus.  

 
5. Papildu aprīkojums 
 

Precei Nr.<Preces numurs un nosaukums> <papildus aprīkojuma apraksts> [un]/[vai] 
<izejvielu, ķimikāliju un ekspluatācijas materiālu apraksts> tās normālai ekspluatācijai 
<gadu skaits> gadus. 
 

6. Atbilstība standartiem 
 

Prece Nr.<Preces numurs un nosaukums>]/[Piegādātās preces] atbildīs šādiem 
standartiem: <kvalitātes, ekoloģiskie, drošības vai citi standarti>. 

 
7. Iesniedzamo dokumentu saraksts 
 

Vienlaikus ar Preci Nr.<Preces numurs un nosaukums> tiks iesniegti šādi dokumenti: 
<dokumentu nosaukums un [apraksts]>. 

 
8. Preču uzstādīšana 
 

<Preču uzstādīšanas apraksts>. 
 
9. Preču tehniskā pārbaude 
 

Precēm tiks veiktas šādas pārbaudes: 
 

Preces numurs 
Pārbaudes 
nosaukums 

Pārbaudes apraksts 

<…> <…> <…> 

 
10. Lietošanas apmācība 

<apraksts>.  
 
11. Laika grafiks 

Preces tiks piegādātas un ar preču piegādi saistītie darbi un pakalpojumi tiks sniegti 
šādos termiņos: 

 

Veicamie 
pasākumi 

Saistītie darbi un 
pakalpojumi 

Uzsākšana Pabeigšana 

<…> [Uzstādīšana]  <…> 

[Tehniskā pārbaude]  

[Lietošanas 
apmācība] 

 

<…>  

 
12. Garantijas saistības 

<apraksts> 
 

13. Pēcpārdošanas apkalpošana 
<apraksts> 

 
14. Tehniskais aprīkojums un telpas 
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<Preču piegādei [uzstādīšanai,] [tehniskajai pārbaudei,] [lietošanas apmācībai] [un 
<…>] [, kā arī garantijas un pēcpārdošanas apkalpošanai,] piedāvātā tehniskā 
aprīkojuma (instrumentu un iekārtu) un telpu apraksts.>] 
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D9 pielikums: Galveno speciālistu saraksta veidne 

  

GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS 
 

Galvenais 

speciālists 

Vārds un 

uzvārds 

Sertifikāta 

numurs 

(projektētājam 

un būvdarbu 

vadītājam)  

Profesionālā 

pieredze 

atbilstoši 

Nolikumā 

noteiktajām 

prasībām 

(būvobjektu 

skaits) 

Statuss (Pretendents, 

personālsabiedrības 

biedrs, personu 

apvienības dalībnieks 

vai apakšuzņēmējs 

(Norādīt statusu) vai 

šo personu darbinieks 

vai darba ņēmējs 

(Norādīt personas 

statusu, nosaukumu 

un speciālista 

statusu) 

Būvdarbu 

vadītājs 
<…> - <…> <…> 

Notekūdeņu 

attīrīšanas 

inženieris – 

tehnologs 

<…> <…> <…> <…> 

Automātikas 

inženieris 
<…> <…> <…> <…> 
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D10 pielikums: CV veidne 

 

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/līdz) 

Darba devējs vai 

Pasūtītājs (uzņēmuma 

līguma gadījumā) 

Valsts 

Amats un galveno darba pienākumu 

apraksts vai veicamā darba 

apraksts (uzņēmuma līguma 

gadījumā) 

<…>/<…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> 

 

9. Iepirkuma prasībām atbilstošie, profesionālo kvalifikāciju apstiprinošie 

projekti: 

 

Projekta izpildes 

uzsākšanas un 

pabeigšanas gads 

un mēnesis 

Projekta 

izpildes 

vieta 

(valsts) 

Darba devējs 

vai Pasūtītājs 

(uzņēmuma 

līguma 

gadījumā) 

Pasūtītāja (klienta) 

nosaukums un 

kontaktpersona 

Īss veikto 

darbu 

apraksts 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 

 

 



Optimālas tehnoloģijas izstrādāšana padziļinātai fosfora samazināšanai Slokas NAI 
Nolikums 44 
                                                                                                         

 

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 SIA „Jūrmalas ūdens”, Reģ. Nr. 40003275333, Jūrmalā, 

Promenādes ielā 1a, LV-2015 rīkotā atklātā konkursa „Optimālas tehnoloģijas 

izstrādāšana padziļinātai fosfora samazināšanai Slokas NAI” (Nr. JŪ 2011/01) kā 

<Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu 

vai veicamo pienākumu apraksts līgumā>, 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 „Optimālas tehnoloģijas izstrādāšana padziļinātai fosfora 

samazināšanai Slokas NAI” 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. 



Optimālas tehnoloģijas izstrādāšana padziļinātai fosfora samazināšanai Slokas NAI 
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E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa 

 
 
 

IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA 
 

Pasūtītāja nosaukums: SIA „Jūrmalas ūdens” 

reģistrācijas numurs: 40003275333 

Iepirkuma  procedūras nosaukums: „Optimālas tehnoloģijas 
izstrādāšana 
padziļinātai fosfora 
samazināšanai Slokas 
NAI” 

identifikācijas numurs: JŪ 2011/01 

Piegādātāja nosaukums:   

reģistrācijas numurs vai 
personas kods (ja piegādātājs ir 

fiziska persona): 

 

adrese:  

kontaktpersonas vārds un 
uzvārds: 

 

telefona numurs:  

faksa numurs:  

elektroniskā pasta adrese:  

Iepirkuma procedūras 
nolikumu saņēma: 

ieņemamais amats:  

vārds un uzvārds:  

paraksts:  

datums:  

 
 


