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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1 Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2017/3 

1.2 Pasūtītājs un kontaktinformācija: 

Pasūtītāja nosaukums: SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” 

Adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads 

Reģistrācijas numurs: 56103000221 

Bankas konta Nr. LV92UNLA0011000508704, AS SEB banka 

Tālruņa numurs: 63321965 

E-pasta adrese: kkp@kuldiga.lv 

Kontaktpersonas Ritvars Cimermanis, tel.29360441, e-pasta adrese:  

ritvars.cimermanis@kuldiga.lv 

 

1.3 Iepirkumu organizē SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Publisko iepirkumu komisija, kas 

apstiprināta ar SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” valdes sēdes 2017.gada 17.janvāra 

lēmumu /protokols Nr.1/17 p.10/. 

1.4 Iepirkuma „Dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi dzīvojamās mājās 

Kuldīgas novadā, kuru pārvaldnieks ir SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”” 

(iepirkuma ID Nr. KKP/2017/3) nolikums, tā grozījumi, tehniskās specifikācija, kā arī 

iepirkuma komisijas sniegtās atbildes uz ieinteresēto Piegādātāju uzdotajiem jautājumiem 

elektroniskā formā pieejamas Pasūtītāja interneta vietnē www.kkp.lv, sadaļā Iepirkumi, kā arī 

tos var saņemt SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” - 2. stāvā, Pilsētas laukums 2, Kuldīgā, 

līdz 2017.gada 14.jūnijam plkst. 13.00. Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks – darba dienās 

no 8.00 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 16.00. 

1.5 Pasūtītājs patur tiesības pārtraukt iepirkuma procedūru bez rezultātiem, ja paredzamā 

līgumcena pārsniedz pasūtītāja finanšu iespējas, vai samazināt plānoto darbu apjomu. 

 
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

2.1 Iepirkuma priekšmets ir dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi dzīvojamās 

mājās Kuldīgas novadā atbilstoši 19.04.2016. MK noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības 

noteikumi”, kuru pārvaldnieks ir SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”. SIA „Kuldīgas 

komunālie pakalpojumi” apsaimnieko 308 ar malku apkurināmas daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas; 

2.2 Līguma izpildes laiks: Iepirkuma apjoms ir līdz EUR 41 999,- bez PVN visā līguma laikā, bet 

ne ilgāk kā 2 (divus) gadus. 

 

3. INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM 

3.1 Iepirkumā var piedalīties Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēti komersanti, kuri ir 

iesnieguši šajā Nolikumā un specifikācijā noteiktos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir 

Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi. 

3.2 Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tā iesniedz kopīgu visu pušu parakstītu 

pieteikuma veidlapu (1.pielikums). Pārējie Pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti 

iesniedzami par katru apvienības dalībnieku atsevišķi. Nolikuma 6.2.1. punktā prasītais gada 

vidējais apgrozījums iepriekšējo trīs gadu laikā šādā gadījumā summējas no visu apvienības 

dalībnieku gada vidējiem rādītājiem. 

3.3 Publisko iepirkumu komisija, ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu un izslēgt to no 

turpmākās dalības iepirkumā, ja tiek konstatēti Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotajā daļā 

paredzētie izslēgšanas nosacījumi vai Pretendenta finansiālais stāvoklis, tehniskās un 

profesionālās spējas neatbilst Pasūtītāja (Nolikumā) izvirzītajām prasībām, izvērtējot 

pārkāpumu būtiskumu. 

 

 

 

http://www.kkp.lv/
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4. CITA INFORMĀCIJA 

4.1 Pasūtītājs un Pretendents savus iesniegumus, lūgumus, informācijas pieprasījumus un citus 

sūtījumus otrai pusei iesniedz personiski vai nosūtot pa pastu, faksu vai elektroniski, 

izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu 

dokumentu. 

4.2 Ja pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos 

iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu 

atlasi, Publisko iepirkumu komisija to sniedz trīs dienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas 

pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un 

Publisko iepirkumu komisijas atbildes uz tiem tiek nosūtītas visiem Pretendentiem, kas 

izņēmuši tehniskos dokumentus un papildus tiek publicētas mājas lapā – www.kkp.lv sadaļā 

„Iepirkumi”. 

4.3 Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu 

Pasūtītājam. Iesniegto piedāvājumu pretendentam netiek atdoti. 

4.4 Katrs Pretendents kā galvenais uzņēmējs drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu ar vienu 

piedāvājuma variantu. 

4.5 Pretendents darbu izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus. Pretendentam jāpievieno 

informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti), kā arī 

apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā, piedāvājumā 

pievienojama atbilstoša informācija. 

 
5. PIEDĀVĀJUMA DERĪGUMA TERMIŅŠ 

5.1 Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, tas ir, tam jābūt pretendentam saistošam, līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai vai paziņojumam par iepirkuma rezultātiem. Līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanas gadījumā piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku. 

 
6. PRETENDENTU ATLASES NOSACĪJUMI 

6.1  Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā 

6.1.1 Iepirkumā var piedalīties Pretendenti neatkarīgi no to reģistrēšanas un darbības vietas, 

komercdarbības formas un īpašuma piederības, kuri atbilst Nolikumā noteiktajiem 

kvalifikācijas kritērijiem. 

6.1.2 Uz Pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotajā daļā paredzētie 

izslēgšanas nosacījumi.  

6.1.3 Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā. 

6.1.4 Pretendentam jānodrošina atbilstoši kvalificēts (sertificēts) un pieredzējis tehniskais personāls 

iepirkuma priekšmetā paredzēto darbu veikšanai, ar attiecīgās jomas darbu vadītāja pieredzi 

vismaz 1 (vienā) līdzvērtīga iepirkuma priekšmetam līdzīga līguma izpildē (par līdzvērtīgu 

tiks atzīts, ja pretendents veicis dūmvadu apkopi ne mazāk kā 100 daudzdzīvokļu 

dzīvojamām mājām).  

Piedāvātajiem darbiniekiem, uz kuru Pretendents iesniedz Piedāvājumu, kas veiks krāšņu, 

dūmvadu, dūmeju un dūmkanālu tehniskā stāvokļa pārbaudi, tīrīšanu - sertificēts 

skursteņslaucītājs. Ventilācijas kanālu tīrīšanai - atbilstoši apmācīti skursteņslaucītāji. 

Jāpievieno apliecinājums par piesaistīto speciālistu pieejamību iepirkuma līguma izpildē, kā 

arī izglītības apliecinošs dokuments/i (kvalifikācija tiks pārbaudīta publiski pieejamā datu 

bāzēs). 

 
6.2 Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli.  

6.2.1 Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu 

pakalpojumu sniegšanas jomā iepriekšējos trīs gados, t.i., 2014., 2015., 2016.gadā (skaitot 

vidējo rādītāju no iepriekšējiem trim gadiem kopā), vai īsākā laika periodā, ja pretendents 

savu darbību ir uzsācis vēlāk, ir vismaz EUR 30 000,00 (trīsdesmit tūkstoši euro), neskaitot 

PVN. 

http://www.kkp.lv/
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6.2.2 Pretendentam iepriekšējo trīs gadu (2014., 2015., 2016.) periodā, vai īsākā laika periodā, ja 

pretendents ir reģistrēts vēlāk, kā ģenerāluzņēmējam ir pieredze vismaz 2 (divu) iepirkuma 

priekšmetam līdzvērtīgu pakalpojumu (pēc rakstura) sniegšanā (jāpievieno 2 pozitīvas 

atsauksmes).  

 
6.3 Piedāvājuma nodrošinājums. 

6.3.1 Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums 500.00 (pieci simti) EUR, kuram jābūt 

derīgam vismaz 60 dienas no piedāvājumu iesniegšanas datuma. 

6.3.2 Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz vienā no formām: 

6.3.2.1. Bankas beznosacījumu piedāvājuma nodrošinājuma garantijas oriģināls uz 

Pretendenta vārda, ko izsniegusi kredītiestāde, kurai saskaņā ar Kredītiestāžu  likuma 3.pantu 

ir tiesības finanšu pakalpojumus sniegt Latvijas Republikā; 

6.3.2.2. Maksājuma uzdevuma izdruka ar attiecīgu bankas spiedogu, kas apliecina, ka 

maksājums ir ticis ieskaitīts Nolikuma 1.punktā norādītajā Pasūtītāja kontā. Uz maksājuma 

uzdevuma jānorāda mērķis: Piedāvājuma nodrošinājums iepirkumam “Dūmvadu, tās pakāju 

un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi dzīvojamās mājās Kuldīgas novadā, kuru pārvaldnieks ir 

SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi””; 

6.3.2.3. garantijas apdrošināšanas polises kopija, kurā kā apdrošinātais ir norādīts Pasūtītājs 

un ko izsniegusi apdrošināšanas sabiedrība, kura saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to 

uzraudzības likuma 1.panta 3.punktu ir tiesīga sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas 

Republikā, tai pievienojot apdrošināšanas noteikumu kopiju. 

6.3.3 Nolikuma 6.3.2.punktā noteiktajiem piedāvājuma nodrošinājuma veidiem ir jāsatur 

neatsaucams apsolījums samaksāt Pasūtītājam pēc tā pirmā pieprasījuma pilnu 

nodrošinājuma summu, ja: 

6.3.3.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, tā derīguma termiņa laikā; 

6.3.3.2. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, nav 

parakstījis līgumu Nolikumā noteiktajā termiņā. 

6.3.4 Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģināls pievienojams piedāvājuma oriģinālam 

necauršūts, piedāvājuma oriģināla sējumā cauršujot šī dokumenta kopiju. 

6.3.5 Piedāvājuma nodrošinājums naudas pārskaitījuma formā tiek atmaksāts Pretendenta kontā. 

Garantijas oriģināls tiek atgriezts pēc Pretendenta rakstiska pieprasījuma.  

 

7. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA 

7.1  Pretendentu piedāvājumi iepirkumam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 

2017.gada 14.jūnijam plkst. 13.00 SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” - 2.stāvā, Pilsētas 

laukums 2, Kuldīgā, LV-3301. Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks – darba dienās no 

pirmdienas līdz ceturtdienai - no 8.00 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 16.00. 

7.2 Saņemot piedāvājumus, Komisijas norīkota persona reģistrē tos iesniegšanas secībā. 

7.3 Piedāvājumus, kas nav iesniegti Nolikumā noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc norādītā 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa, neizskata un tos neatvērtus nosūta atpakaļ piedāvājuma 

iesniedzējam. 

7.4 Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta 

sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu 

nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas Pretendents. Piedāvājumi, kas tiks saņemti arī pa 

pastu pēc noteiktā termiņa, netiks pieņemti. 

7.5 Pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām, ierodoties personīgi pie Pasūtītāja un apmainot vai paņemot atpakaļ iesniegto 

piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no 

tālākas līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas 

laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

 
8. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA 

8.1 Piedāvājumam jāsastāv no šādām daļām: 
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 pieteikuma dalībai iepirkumā un Pretendenta atlases dokumentiem; 

 tehniskā piedāvājuma; 

 finanšu piedāvājuma. 

8.2 Piedāvājuma sējumā ietilpstošie dokumenti ir jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali jāpārlīmē 

un jāapzīmogo). Piedāvājumam jābūt titullapai (brīvā formā), satura rādītājam ar uzrādītām 

lapām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

8.3 Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā ārējā iepakojumā, uz kura jānorāda: 

 Pasūtītāja nosaukums un adrese;  

 Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs; 

 Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs; 

 atzīme „Dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi dzīvojamās mājās 

Kuldīgas novadā, kuru pārvaldnieks ir SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi””, 

iepirkuma ID Nr. KKP/2017/3. 

8.4 Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.   

8.5 Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, kandidāts vai pretendents ir tiesīgs visu iesniegto 

dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss 

piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. 

 

9. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

9.1 Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Pieteikuma veidlapai (1.pielikums) 

jāiesniedz kopā ar pretendenta atlases dokumentiem. Ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība, pieteikums dalībai iepirkumā jāparaksta visām dalībnieku pilnvarotām personām, 

kas ietilpst personu apvienībā. Pieteikumam pievieno dokumentu, kas apliecina pārstāvja 

tiesības parakstīt pieteikumu Pretendenta (personu apvienībā ietilpstošās personas) vārdā. 

9.2 Apliecinājums par piesaistīto speciālista pieejamību iepirkuma līguma izpildē, kā arī izglītību 

apliecinoša dokumenta kopija. 

9.3 Izziņa par pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu 2014., 2015. un 2016.gados iepirkuma 

priekšmetam līdzvērtīgu pakalpojumu sniegšanas jomā (personu apvienības gadījumā 

attiecināms arī uz personu apvienību). 

9.4 Informācija par Pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā noslēgtajiem līgumiem (sarakstā 

uzskatāmi jāizceļ sniegtie pakalpojumi, kas atbilst iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu 

pakalpojumu sniegšanas jomā).  

9.5 Tehniskā piedāvājuma dokumenti 

9.5.1 Pretendenta piedāvājumam jāatbilst nolikumā norādītajai Tehniskajai specifikācijai 

(3.pielikums). 

9.6 Finanšu piedāvājuma dokumenti 

9.6.1 Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši nolikuma 6.pielikumā norādītajai 

formai. 

9.6.2 Finanšu piedāvājumā norāda cenu euro (ar un bez PVN), par kādu tiks izpildīts līgums. 

9.6.3 Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar tehnisko specifikāciju prasību 

izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma nodrošināšanas 

izdevumiem līdz Pasūtījumā norādītajam objektam (t.sk. transporta), izmantotajiem 

materiāliem, garantijām, citiem nodokļiem un/vai nodevām, personāla izmaksas, kā arī citas 

izmaksas, kas attiecas uz pakalpojumu un to nodrošināšanu; 

9.6.4 Aizpildītai finanšu piedāvājumam (atbilstoši nolikuma Pielikumā Nr.6 noteiktai formai) jābūt 

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstītam. 

 

10. IEPIRKUMA NORISE 

10.1 Piedāvājumu atvēršana: 

10.1.1 Piedāvājumi tiks atvērti 2017.gada 14.jūnijā plkst. 13.00 SIA „Kuldīgas komunālie 

pakalpojumi” 2. stāvā, 216.kab., Pilsētas laukums 2, Kuldīgā. 

10.1.2 Atvēršanas sanāksmē piedalās komisijas locekļi un nepieciešamības gadījumā arī komisijas 
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pieaicināti speciālisti. 

10.1.3 Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.  

10.1.4 Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek paziņots Komisijas sastāvs. 

10.1.5 Pēc komisijas sastāva paziņošanas tiek nosaukts saņemto piedāvājumu skaits. 

10.1.6 Komisijas priekšsēdētājs atver Pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot 

Pretendenta (uzņēmuma) nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un 

piedāvājumā izteikto kopējo cenu bez PVN. 

10.1.7 Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. 

10.1.8 Piedāvājumus izvērtē un lēmumu par iepirkuma uzvarētāju pieņem viena kalendārā mēneša 

laikā pēc piedāvājumu atvēršanas. Piedāvājumi tiek izvērtēti Iepirkuma komisijas slēgtās 

sēdēs. 

10.2 Piedāvājumu vērtēšana 

10.2.1 Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, 

pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu 

saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. Par 

iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts pretendents, ja tas un tā piedāvājums, atbilst visām Nolikumā 

un normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un 

ieguvis visvairāk punktu skaitu. 

10.2.2 Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošie piedāvājumi tiek vērtēti, izmantojot izdevīguma 

punktu metodi. Maksimālais punktu skaits, ko Pretendents var iegūt, ir 180 punkti. 

10.2.3 Iepirkuma komisija aprēķina finanšu piedāvājumā katrai pozīcijai izdevīguma punktus pēc 

sekojošas formulas: 

A = B x (Ax:Ay), kur: 

 A – pretendenta iegūtais punktu skaits; 

 B – vērtējamās pozīcijas maksimālais punktu skaits; 

 Ax – starp piedāvājumiem zemākās vērtējamās pozīcijas piedāvājums EUR; 

    Ay – vērtējamā piedāvājuma pozīcijas piedāvājums EUR. 

 

10.2.4 Iegūtie skaitļi tiek noapaļoti ar precizitāti līdz 2 (divām) zīmēm aiz komata. 

10.2.5 Piedāvājuma kopējais izdevīguma punktu skaits veidojas, summējot aprēķinātos izdevīguma 

punktus. 

10.2.6 Iepirkuma komisija neizskata un, pieņemot motivētu lēmumu, Pretendentu izslēdz no 

turpmākās dalības iepirkumā, ja: 

10.2.6.1 piedāvājums vai tā piedāvājums neatbilst vienai vai vairākām iepirkuma nolikumā 

vai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vai 

10.2.6.2 Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto 

informāciju, vai 

10.2.6.3 tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir nepamatoti lētas; 

10.2.6.4 piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu groza vai atsauc.  
10.2.7 Komisija pārbauda Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši 

noteiktajām prasībām un kritērijiem, saskaņā ar PIL 9.panta devīto daļu, izmantojot Ministru 

kabineta noteikto informācijas sistēmu. 

  

11. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

11.1 Komisijas tiesības: 

11.1.1 pieprasīt papildu informāciju no Pretendentiem, kas piedalās iepirkumā; 

11.1.2 lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu; 

11.1.3 noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma nolikumā izvirzītām prasībām; 

11.1.4 noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir nepamatoti 

lētas; 
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11.1.5 noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju 

savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;  

11.2 Komisijas pienākumi: 

11.2.1  Izvērtēt piedāvājumus atbilstoši Nolikuma 10.2. punktā noteiktai kārtībai; 

11.2.2 rakstiski informēt iepirkuma Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā 

konstatētām aritmētiskām kļūdām; 

11.2.3 noteikt iepirkuma uzvarētāju, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību; 

11.2.4 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus iepirkuma 

Pretendentus par iepirkuma rezultātiem; 

11.2.5 piedāvājuma sagatavošanas laikā rakstiski sniegt papildus informāciju Pretendentam, kurš 

pieprasījumu ir iesniedzis Nolikumā noteiktajā kārtībā un publicēt šo informāciju Pasūtītāja 

mājas lapā Nolikumā noteiktajā termiņā.  

 

12. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

12.1  Pretendenta pienākumi: 

12.1.1 iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas Publisko iepirkumu likumā un Nolikumā izvirzītās 

prasības; 

12.1.2 3 (trīs) kalendāro dienu laikā, termiņu skaitot no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas 

brīža, rakstiski sniegt atbildi uz Komisijas iesniegtajiem jautājumiem par Pretendenta 

iesniegto piedāvājumu. 

12.2 Pretendenta tiesības: 

12.2.1 piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja 

neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi un kārtībā kāda noteikta 

Nolikumā; 

12.2.2 līdz iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai 

mainīt savu piedāvājumu. 

 

13. LĪGUMA PARAKSTĪŠANA 

13.1 Starp iepirkuma uzvarētāju un Pasūtītāju tiks noslēgts Iepirkuma līgums atbilstoši iepirkuma 

priekšmetam un Pretendenta piedāvājumam uz tādiem noteikumiem, kādi noteikti 

pievienotajā līguma projektā, pirms līguma slēgšanas ir pieļaujamas tikai nebūtiskas 

redakcionālas līguma projekta izmaiņas 

 

14. PIELIKUMI 

1. pielikums – Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā; 

2. pielikums – Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem un personu apvienības dalībniekiem; 

3. pielikums – Tehniskā specifikācija; 

4. pielikums – Pretendenta pieredzes apliecinājuma forma; 

5. pielikums – Līguma projekts; 

6. pielikums – Finanšu piedāvājums. 
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1. pielikums 

 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 

„Dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi dzīvojamās mājās Kuldīgas novadā, 

kuru pārvaldnieks ir SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi””, iepirkuma ID Nr.KKP/2017/3 

 

  

 

 

 

 

sastādīšanas vieta  datums 

 

Informācija par pretendentu* 

 

Pretendenta nosaukums: 

 

Reģistrācijas numurs:  

Juridiskā adrese:  

Pasta adrese:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

 

Finanšu rekvizīti* 

 

Bankas nosaukums: 

 

Bankas kods:  

Konta numurs:  

 

Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)* 

 

Vārds, uzvārds: 

 

Ieņemamais amats:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

 

 

Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkumā  „Dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas 

darbi dzīvojamās mājās Kuldīgas novadā, kuru pārvaldnieks ir SIA „Kuldīgas komunālie 

pakalpojumi””, iepirkuma ID Nr.KKP/2017/3 

 

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un piekrītam visiem iepirkuma 

noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 

 

Mēs piedāvājam nodrošināt „Dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi dzīvojamās 

mājās Kuldīgas novadā, kuru pārvaldnieks ir SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi””, iepirkuma ID 

Nr.KKP/2017/3, saskaņā ar iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām par summu, 

kura noteikta mūsu Finanšu piedāvājumā. 

 

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai 

paziņojumam par iepirkuma rezultātiem. 

 

Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa. 
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Pretendenta nosaukums*:  

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds*  

Pilnvarotās personas amats*:  

Pilnvarotās personas paraksts*:  

      Z.v. 

 

 

* Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par 

katru personas apvienības dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv 

personu apvienību šajā iepirkumā. 
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2.pielikums 

 

 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJIEM UN/VAI PERSONU 

APVIENĪBAS DALĪBNIEKIEM 

 

 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums un 

reģistrācijas 

numurs 

Statuss 

piedāvājumā 

(apakšuzņēmējs, 

personu apvienības 

dalībnieks) 

Juridiskā adrese 

Kontakt-

persona, 

telefons 

Apakšuzņēmējam / 

personas apvienības 

dalībniekam nodoto 

darbu apjomi 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

 

 

Pretendenta pilnvarotā 

pārstāvja pilns amata 

nosaukums: 

 

Paraksts:  

Paraksta atšifrējums:  

 

                                                                      Z.v.  



11 

 3.pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

Iepirkumam „Dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi dzīvojamās mājās 

Kuldīgas novadā, kuru pārvaldnieks ir SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi””, iepirkuma ID 

Nr.KKP/2017/3 

 
 

Nr. p.k. 

 

 

 

Prasības, kas jāņem vērā un to izmaksas jāiekļauj finanšu piedāvājumā 

1. Pretendentam dūmvadu tīrīšana SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” pārvaldīšanā esošajās 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās (saraksts Pretendentam tiks izsniegts vienlaicīgi ar līguma 

noslēgšanu) jāveic patstāvīgi 2 (divas) reizes gadā (tīra pirms apkures sezonas sākuma (līdz 1. 

novembrim), kā arī vienu reizi apkures sezonā (no 1. novembra līdz nākamā gada 1. martam).  

2. Pretendentam pēc iepirkuma līguma noslēgšanas 10 (desmit) dienu laikā jāiesniedz 

Pasūtītājam plānotais dūmvadu tīrīšanas grafiks. 

3. Par plānotajiem dūmvadu tīrīšanas darbiem Pretendentam jānodrošina katras daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku informēšana (ar vēstulēm vai paziņojumiem kāpņu 

telpās) vienu nedēļu iepriekš pirms darbu uzsākšanas. 

4. Ierašanās objektā pēc Pasūtītāja izsaukuma (telefoniski) 2 dienu laikā un radušās situācijas 

likvidācija. 

5. 10 darba dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas izsniedz tehniskos noteikumus/norādījumus 

par ieceri izbūvēt, pārbūvēt vai rekonstruēt apkures ietaises. 

6. Pretendentam piedāvājuma finanšu pozīcijās jāiekļauj izmaksas par būvgružu utilizāciju. 

7. Izpildot darbus Pretendentam jānodrošina atbilstoši darba drošības apstākļi, kas nepieciešami 

personu un īpašumu drošībai, tajā skaitā Pretendents ir atbildīgs par jumta seguma tehniskā 

stāvokļa nepasliktināšanu. 

8. Izpildot darbus Pretendentam ir jānodrošina kvalificēts personāls. 

9. Nekvalitatīva dūmvadu un ventilācijas vadu tīrīšana vai līguma noteikumiem neatbilstoša 

pakalpojuma trūkumu novēršanu izpildītājs veic uz sava rēķina (bez maksas) ne vēlāk kā 

vienas kalendārās dienas laikā no pretenzijas par konstatētajām neatbilstībām nosūtīšanas 

(faksa veidā vai elektroniski) dienas. 

10. Pēc katras ēkas dūmvadu un dūmeņu ventilācijas kanālu tīrīšanas pabeigšanas Pretendents: 

10.1. sastāda aktu par dūmvadu un dūmeņu ventilācijas kanālu tīrīšanas rezultātiem atbilstoši 

“Ugunsdrošības noteikumi” 72.punktam; 

10.2. sastāda defekta aktu par dūmvadu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli, ja konstatēti 

defekti, pievienojot fotogrāfijas, videoierakstus vai citu pārbaudē izmantoto ierīču rādījumu 

rezultātus; 

10.3. sastāda darbu pieņemšanas-nodošanas darbu aktu par faktiski paveiktajiem darbiem, 

pieņemšanas – nodošanas aktu par paveiktajiem darbiem paraksta dzīvojamās ēkas mājas 

vecākais (mājas pārstāvis) un Pasūtītāja līguma ietvaros pilnvarotais pārstāvis. 

11. Reizi mēnesī Pretendentam jārīko sanāksme pie Pasūtītāja par izdarīto iepriekšējā mēnesī, 

plānoto nākošajā mēnesī un informēšana par problēmsituācijām. 

 

Pretendenta pilnvarotā 

pārstāvja pilns amata 

nosaukums: 

 

Paraksts:  

Paraksta atšifrējums:  
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4.pielikums 

 

 

Apliecinājums par pretendenta pieredzi 

 

 

1. Pretendenta nosaukums: _______________________________________________ 

 

 Reģistrācijas Nr._______________________________________________________ 

 

2. Apliecinām, ka mums ir pieredze iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu pasūtījumu piegādē: 

 

Pasūtījuma izpildes vieta un 

apjoms, veids, cena 

Darbu izpildes periods Kontaktpersona, tālrunis 

   

   

   

 

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma 

prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi. 

 

 

 

Vārds, Uzvārds   _____________________________________ 

 

Ieņemamais amats   _____________________________________ 

 

Paraksts    _____________________________________ 

  

Datums    __________  _________________ 
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5.pielikums 

 

LĪGUMS NR.__________ (PROJEKTS) 
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6.pielikums 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Iepirkumam „Dūmvadu, tās pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi dzīvojamās mājās 

Kuldīgas novadā, kuru pārvaldnieks ir SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi””, iepirkuma ID 

Nr.KKP/2017/3 

 

DARBS MERVIEN. PUNKTI 

PRETENDENTA 

PIEDĀVĀJUMS 

EUR, 

(virsizdevumi %) 

Apkures dūmvada tīrīšana, t.sk pakāje Kanāls 40  

Ventilācijas kanāla tīrīšana Kanāls 20  

Tīrāmās lūkas atvēršana un aiztaisīšana Lūka 10  

Atkārtota tīrāmās lūkas atvēršana un 

aiztaisīšana 

Lūka 

10  

Jauns lauzums skursteņa kanālā un tā 

aizmūrēšana 

Gab. 

10  

Aizgruvuma likvidēšana dūmvadā vai 

ventilācijas kanālā 

Aizgruvums 

10  

Apsekošanas akta par dūmvadu un ventilācijas 

kanālu tehnisko stāvokli sastādīšana 

Akts ēkai 

10  

Krāsns vai sildmūra pievadkanālu tīrīšana Tekošie 

metri 10  

Krāsns tīrīšana Gab.   

Sildmūra tīrīšana Gab.   

Kamīna vai ilgdedzes krāsns tīrīšana Gab. 10  

Centrālapkures katlu sekciju tīrīšana Eja   

Metāla dūmeņa tīrīšana no apakšas Gab. 5  

Pavarda tīrīšana Gab. 10  

Tehnisko noteikumu izsniegšana pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma 

Gab. 

5  

Pieskaitāmie izdevumi % no pamatdarbu 

kopsummas (t.sk. darba aizsardzība; transporta 

izdevumi apkalpojošam personālam un 

materiālu piegādei; peļņa; saistītie 

virsizdevumi, t.sk. izdevumi par plānoto 

tīrīšanas darbu informēšanu nedēļu iepriekš, 

žurnāla vešana, sanāksmes) 

% 

30  

 

Pretendenta pilnvarotā 

pārstāvja pilns amata 

nosaukums: 

 

Paraksts:  

Paraksta atšifrējums:  

 


