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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs 
SND – 2016/8 
 

1.2. Pasūtītājs 
PASŪTĪTĀJA NOSAUKUMS: Saulkrastu novada dome 
Adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 
Reģistrācijas numurs  LV 90000068680 
Konts: LV78UNLA0050008528948 

AS SEB banka, Kods: UNLALV2X 
Tālruņa numurs 67951250 
Faksa numurs 67951150 
e-pasta adrese dome@saulkrasti.lv 
Domes darba laiks P. 8.30 – 18.00 

O. 8.30 – 17.00 
T. 8.30 – 17.00 
C. 8.30 – 18.00 
P. 8.00 – 14.00 bez pusdienas pārtraukuma 
Pusdienas pārtraukums 12.00 – 12.30 

Kontaktpersona (par 
iepirkuma procedūru, 
dokumentāciju) 

Iepirkumu speciāliste Daina Kučeruka 
tālruņa numurs: 67142513, fakss 67951150 
e-pasts: daina.kuceruka@saulkrasti.lv  

Kontaktpersona (par 
tehnisko specifikāciju) 
 

Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas 
Labiekārtošanas daļas vadītāja Iveta Jurkeviča, T. 29218153 
e-pasts: iveta.jurkevica@saulkrasti.lv 

 
1.3. Piegādātājs 

Fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā tirgū 
sniegt pakalpojumus. 
 

1.4. Pretendents 
Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. 
 

1.5. Iepirkuma procedūras veids 
Atklāts konkurss. 
 

1.6. Informācijas apmaiņa 
1.6.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Piegādātāju notiek rakstveidā - pa pastu un faksu 

vai elektroniski (izmantojot drošu elektronisko parakstu); 
1.6.2. Elektroniski nosūtītai informācijai ir tikai informatīvs raksturs. 
1.6.3. Ja ieinteresētais Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par atklātā konkursa  

dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu 
vai pretendentu atlasi, iepirkumu komisija ( turpmāk - Komisija) to sniedz 5 (piecu) dienu 
laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.6.4. Papildus informāciju Komisija nosūta Piegādātajam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus 
ievieto šo informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras 
dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 

1.6.5. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks 
publicēta pašvaldības mājas lapā pie nolikuma 
http://saulkrasti.lv/index.php/lv/dome/publiskie-iepirkumi/atklatiekonkursi). 

1.6.6.  Ieinteresētajam Piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija 
nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir 
nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 
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1.7. Iespējas iepazīties ar konkursa nolikumu un saņemt to 

1.7.1. Atklāta konkursa „Saulkrastu novada pašvaldības teritorijas kopšanas un uzturēšanas  darbi” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. SND–2016/8) (turpmāk tekstā – atklāts konkurss) nolikums, tā 
grozījumi, kā arī iepirkuma komisijas sniegtās atbildes uz ieinteresēto Piegādātāju 
uzdotajiem jautājumiem elektroniskā formā pieejamas Pasūtītāja interneta vietnē:  
http://saulkrasti.lv/index.php/lv/dome/publiskie-iepirkumi/atklatiekonkursi). 

1.7.1. Ar atklāta konkursa nolikumu līdz atklāta konkursa nolikuma 1.8.1. apakšpunktā minētā 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties pie Pasūtītāja pārstāvja nolikuma 
1.2.punktā norādītajā darba laikā līdz 2016.gada 3. jūnijam plkst. 11.00 Saulkrastu novada 
domē, 107. kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, iepriekš piesakoties pa tālruni: 67142513. 

1.7.2. Ja piegādātājs pieprasa izsniegt atklātā konkursa dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos 
izsniedz 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot 
nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa. 

 
1.8. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.8.1. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi Saulkrastu novada domes 107.kabinetā, Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, LV-2160  vai nosūtot pa pastu uz adresi Saulkrastu novada dome, Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, LV-2160, bet ne vēlāk kā līdz 2016. gada 3.jūnijam plkst. 11.00. 

1.8.2.  Pasta sūtījumiem jābūt nogādātiem šajā punktā minētajā adresē līdz piedāvājumu 
iesniegšanas termiņam. 

1.8.3. Pretendents atbilstoši 4.1.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu 
iesniedz atklāta konkursa nolikuma 1.8.1. apakšpunktā noteiktajā kārtībā. 

1.8.4. Pasūtītājs piedāvājumu atdod vai nosūta neatvērtā veidā tā iesniedzējam, ja: 
1.8.4.1. piedāvājums būtiski neatbilst nolikuma 4.1.1. apakšpunktā minētajām prasībām, t. 

i. piedāvājuma iepakojums ir bojāts tādā apmērā, kas neļauj nodrošināt 
piedāvājuma satura anonimitāti līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei vai 
iepakojuma noformējums un iesniegšanas veids neļauj to identificēt kā atklātam 
konkursam iesniegtu piedāvājumu; 

1.8.4.2. piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.8.1. apakšpunktā norādītā piedāvājumu 
iesniegšanas beigu termiņa.  

 
1.9. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.9.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2016. gada 3. jūnijā plkst. 11.00 (pēc 
piedāvājumu saņemšanas) Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos. 
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. 

1.9.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, 
nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto pakalpojuma cenu. Pēc 
sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Komisija uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši 
pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādītas piedāvātās cenas.   

1.9.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu ieinteresētajām personām Komisija nosūta 3 
(trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.  
 

1.10. Piedāvājuma nodrošinājums 
1.10.1. Pretendentam kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums (bankas 

garantija vai apdrošināšanas polise) (piedāvājuma oriģināleksemplārā iešūta pretendenta 
vadītāja apliecināta piedāvājuma nodrošinājuma kopija un atsevišķi pie piedāvājuma 
pievienots piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls (neiešūts)) EUR   6000,00 ( seši 
tūkstoši euro un 00 centi) apmērā, kurā atrunāts, ka piedāvājuma nodrošinājuma devējs 
apņemamas izmaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu pilnā apmērā pēc 
Pasūtītāja pieprasījuma, 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. Ja piedāvājuma 
nodrošinājums tiek iesniegta apdrošināšanas polise, pielikumā jāpievieno maksājuma 
apliecinošs dokuments (kopija), kas apliecina apdrošināšanas prēmijas veikto apmaksu 
pilnā apmērā. 
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1.10.2. Ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz piegādātāju apvienība, t. sk. personālsabiedrība, 
piedāvājuma nodrošinājumam jābūt izdotam uz visu personālsabiedrības vai piegādātāju 
apvienības dalībnieku vārdiem vai uz pilnvarotā pārstāvja vārda. 

1.10.3. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls Pretendentam tiks atgriezts pēc līguma noslēgšanas 
ar atklāta konkursa uzvarētāju vai pēc lēmuma pieņemšanas par atklāta konkursa 
izbeigšanu vai pārtraukšanu.  

1.10.4. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 
1.10.4.1. 120 (simtu divdesmit) kalendārās dienas pēc nolikuma 1.8.1. apakšpunktā 

noteiktā piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa un jebkuram piedāvājuma 
derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis 
Pretendents un galvotājs (banka vai apdrošinātājs), bet kopējais piedāvājuma 
nodrošinājuma derīguma termiņš ir ne ilgāk kā 6 (sešus) mēnešus no piedāvājumu 
atvēršanas sanāksmes dienas; 

1.10.4.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, ja Pasūtītājs atzīst kādu Pretendentu par 
uzvarējušu atklātā konkursā, — līdz dienai, kad izraudzītais Pretendents noslēdz 
iepirkuma līgumu.  

1.10.5. Komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc īsākā no atklāta konkursa nolikuma 
1.10.4. apakšpunktā noteiktajiem termiņiem iestāšanās vai pēc lēmuma par atklāta 
konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu pieņemšanas informēs Pretendentu par iespēju 
saņemt atpakaļ piedāvājuma nodrošinājumu. 

 
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

 

2.1. Iepirkuma priekšmets un apjoms 
2.1.1. Saulkrastu novada pašvaldības teritorijas kopšanas un uzturēšanas darbi saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju (nolikuma 2., 3., 4. pielikums), kas ir šī nolikuma neatņemamas sastāvdaļas. 
2.1.2. Iepirkuma priekšmets ir nedalāms, tas sastāv no 6 (sešām) savstarpēji saistītām 

iepirkuma daļām:  Galvenais CPV kods: 90600000-3. 
1.daļa  -  Pludmales un kāpu teritorijas kopšana Saulkrastu novada pašvaldības vajadzībām 
 (CPV- 90680000-7). 
2.daļa –  Ietvju, piegulošo zālienu, koka laipu, sabiedriskā transporta pieturvietu ikdienas  
uzturēšana un kopšana Saulkrastu novada pašvaldības vajadzībām ( CPV-90610000-6). 
3.daļa – Zālienu  pļaušana Saulkrastu novada pašvaldības vajadzībām ( CPV-77310000-6). 
4.daļa  -  Pludmales un kāpu teritorijas kopšana Skultes ostas pārvaldes vajadzībām 
(CPV- 90680000-7). 
5.daļa –  Ietvju, piegulošo zālienu, koka laipu ikdienas  uzturēšana un kopšana  Skultes ostas  
pārvaldes vajadzībām ( CPV-90610000-6). 
6.daļa – Zālienu  pļaušana  Skultes ostas pārvaldes vajadzībām ( CPV-77310000-6). 
 

           2.1.3. Pasūtītājam ir tiesības palielināt  iepirkuma apjomu, nekā tas norādīts Nolikuma 2., 3., un  
            4.pielikumā „Tehniskās specifikācijas”. Šajā gadījumā netiks mainīta kopējā līgumcena, bet tiks  
            samazināts līguma izpildes termiņš - līdz līgumcenas sasniegšanai. 

 
2.2. Objekta apsekošana 

2.2.1. Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam Piegādātajam tiek ieteikts veikt objekta 
apsekošanu. Pasūtītājs organizē objekta apsekošanu 2016.gada  29. aprīlī plkst. 10:00. 
Tikšanās vieta –  Raiņa iela 8, Saulkrasti.  Ieinteresētais Piegādātājs piesakās uz objekta 
apsekošanu, nosūtot vēstuli uz  elektroniskā pasta adresi: daina.kuceruka@saulkrasti.lv, ne 
vēlāk kā līdz 2016.gada 29. aprīlim plkst. 09:30. Objekta apsekošana jāfiksē objekta 
apsekošanas reģistrācijas lapā (nolikuma 10.pielikums), kura tiek pievienota pie 
piedāvājuma dokumentiem. 

2.2.2.  Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, kuras dalībnieki uz piedāvājuma iesniegšanas dienu 
nav organizējušies kādā no Komerclikuma noteiktajā juridiskajā statusā (personālsabiedrība 
vai kapitālsabiedrība), tad vismaz vienam grupas dalībniekam jāveic objekta apsekošana. 

2.2.3. Ja ieinteresētais Piegādātājs uz objekta apsekošanu nevar ierasties Pasūtītāja norādītajā laikā, 
tas objekta apsekošanu saskaņo ar Saulkrastu novada domes Pašvaldības īpašumu 
apsaimniekošanas nodaļas Labiekārtošanas daļas vadītāju Ivetu Jurkeviču, T. 29218153 un 
objektu apseko ne vēlāk kā līdz 2016.gada 2.jūnijam. 
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2.3. Līguma izpildes laiks un vieta 

2.3.1. Līguma izpildes termiņš – no 2016.gada 1.jūlija līdz 2019.gadam 31.martam vai līdz pilnīgai 
līgumā noteikto saistību izpildei, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais. 

2.3.2. Līguma izpildes vieta: Saulkrastu novada pašvaldības administratīvā teritorija. 
 

3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM 
 
3.1. Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas nosacījumi Pretendenta dalībai atklātā 

konkursā: 
3.1.1. Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai 

persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu 
prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis 
neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem 
nodarījumiem (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtās daļas 1. punktā 
noteikto gadījumu): a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība 
kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana, b) krāpšana, 
piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, c) izvairīšanās no nodokļu un 
tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz 
terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai; 

3.1.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā 
un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas 
kā: a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav 
Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības teritorijā 
uzturas nelikumīgi, b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, 
nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo 
deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu 
(izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtās daļas 1. un 2. punktā noteiktos 
gadījumus); 

3.1.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies 
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību 
pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju 
noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa veidošanās, izņemot gadījumu, kad 
attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības 
programmas ietvaros Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu 
samazinājusi (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtās daļas 2. punktā 
noteikto gadījumu); 

3.1.4. nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta 
Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai 
Pretendents netiek likvidēts (Pasūtītājs Publisko iepirkuma likuma 39.1 panta otrajā daļā 
noteiktajos gadījumos var lemt par pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras 
saskaņā ar šo punktu); 

3.1.5. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datu bāzē pēdējās 
datu aktualizācijas datumā ieveidoto informāciju nav konstatēts, ka Pretendentam dienā, 
kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, 
kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz 
iepirkuma procedūru nav jāpublicē paziņojums par līgumu, vai Pretendentam, attiecībā uz 
kuru pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, šī lēmuma 
pieņemšanas dienā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 (simtu piecdesmit) euro; 

3.1.6. Pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību šī nolikuma 3.1.1. 
– 3.1.5. punktā noteiktajām prasībām vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu atklāta 
konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām un ir sniedzis visu 
pieprasīto informāciju. 
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3.2. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai: 
3.2.1. Pretendents (t. sk. apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) ir reģistrēts 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
 

3.3. Prasības saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim: 
3.3.1. Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums iepriekšējo trīs gadu periodā  (2013. g., 

2014. g. un 2015.g.) ir vismaz EUR  200 000 (bez PVN). Attiecībā uz Pretendentiem, kas 
savu darbību tirgū uzsākuši vēlāk, vidējais gada finanšu apgrozījums nostrādātajā periodā ir 
vismaz EUR  200 000 (bez PVN). 
 

3.4. Prasības tehniskajām un profesionālajām spējām: 
3.4.1. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā ir līdzvērtīga rakstura un apjoma 

pieredze teritorijas kopšanas un uzturēšanas pakalpojumu līgumu izpildē, proti: 
3.4.1.1. pretendents gada laikā  viena vai vairāku līgumu ietvaros ir sniedzis regulārus un 

pasūtītāja prasībām atbilstošas kvalitātes teritorijas kopšanas un uzturēšanas 
pakalpojumus, (kur katra līguma ietveros veikti ielu vai ietvju, vai laukumu 
tīrīšanas darbi) vismaz EUR 80 000 (bez PVN) apjomā. 

3.4.1.2. pretendents gada laikā viena vai vairāku līgumu izpildes ietvaros ir sniedzis 
regulārus un pasūtītāja prasībām atbilstošas kvalitātes teritorijas uzturēšanas un 
labiekārtošanas pakalpojumus, kura katra līguma ietveros veikta zaļumzonu 
pļaušana, vismaz EUR 25 000 (bez PVN) apjomā. 

3.4.2. Pretendentam ir pieejami minimāli (īpašumā vai lietošanā esoši) nepieciešamie resursi 
(t. sk. transporta līdzekļi un specializētie agregāti u.c. tehniskais aprīkojums) 
Tehniskajās specifikācijās noteikto uzdevumu  veikšanai: 

3.4.2.1. slēdzamas smilšu tvertnes - 10 gab. (pakalpojuma sniedzēja īpašums); 
3.4.2.2. 41 (četrdesmit viena) sadzīves atkritumu urna ar vāku 0,14 m3 tilpumā; 
3.4.2.3. ietvju mehanizētās kopšanas tehnika (ar slotu un savācēju, lāpstu, piekabi un 

specializētu tīrīšanas-uzsūkšanas iekārtu ar pašmasu līdz 2,5 t) – 1 gab.; 
3.4.2.4. zāles pļāvējs – riteņtraktors  aprīkots ar pļaujmašīnu ceļmalu apļaušanai – 1 gab. 
3.4.2.5. zāles pļāvējs– riteņtraktors  aprīkots ar pļaujmašīnu zālienu pļaušanai ( tai skaitā 

parkos un skvēros) - 1 gab.; 
3.4.2.6. trimmera tipa pļāvēji  ar pilnu aprīkojumu (trimmera spole, zāles nazis, krūmgrieža 

ripa)  - 3 gab.; 
3.4.2.7. kvadracikls (ar piekabi, sniega lāpstu, slotu)  - 1 gab.; 
3.4.2.8. zāles pļāvējs - Raidertipa ar savācējkasti – 1 gab.; 
3.4.2.9.  pašgājejpļaujmašīnas ar savācejkasti -  1 gab. 

 
3.4.3. Pretendentam ir pieejams kvalificēts darbu vadītājs, ar vismaz viena gada darba pieredzi 

pilsētas uzkopšanas darbu vadīšanā iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā. 
3.5. Atklāta konkursa 3.1.1. līdz 3.1.6. apakšpunktos ietvertie nosacījumi attiecas atsevišķi uz katru 

piegādātāju apvienības  dalībnieku (t. sk. personālsabiedrības biedru) (turpmāk - Saistītā persona).  
3.6. Atklāta konkursa 3.1.2. līdz 3.1.6. apakšpunktos ietvertie nosacījumi attiecas atsevišķi uz katru 

pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% no 
kopējās iepirkuma līguma vērtības,  katru Pretendenta norādīto personu, uz kuras  iespējām 
Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst atklāta konkursa  nolikumā 
noteiktajām prasībām. 

3.7. Apakšuzņēmējs ir Pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta  vai nolīgta persona, kura sniedz 
pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāja noslēgtā pakalpojuma līguma izpildei neatkarīgi no 
tā, vai šī persona pakalpojumus sniedz Pretendentam vai citam apakšuzņēmējam. 

3.8. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu 
attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. 

3.9. Ja Atklātā konkursa rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas piegādātāju apvienībai, 
Pasūtītājs var pieprasīt, lai apvienība Pasūtītāja noteiktā termiņā, kurš nedrīkst būt īsāks par objektīvi 
iespējamo, izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam. 
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4. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMIEM 
 
4.1. Piedāvājuma noformējuma prasības: 

4.1.1. Piedāvājuma iesniegšana: 
4.1.1.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā 

iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz 
piedāvājumu atvēršanas brīdim.  

4.1.1.2. Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda: 
4.1.1.2.1. Piedāvājums atklātam konkursam „Saulkrastu novada pašvaldības  

teritorijas kopšanas un uzturēšanas darbi” (iepirkuma identifikācijas 
Nr.  SND – 2016/8); 

4.1.1.2.2. Norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.   
4.1.1.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu 

un iesniegšanu Pasūtītājam.  
4.1.2.  Piedāvājuma sagatavošana: 

4.1.2.1. pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Dokumentus paraksta pretendenta 
paraksttiesīgā amatpersona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, 
piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju, 
ko iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos; 

4.1.2.2. piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai 
citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno 
Pretendenta vadītāja vai pilnvarotas personas (pievienojama pilnvara) apstiprināts 
tulkojums latviešu valodā; 

4.1.2.3. iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu 
atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu atbilstoši 
Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu 
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 5.sadaļai; 

4.1.2.4. piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā 
daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa 
satur komercnoslēpumu, pretendents norāda, kura informācija ir 
komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Pretendents nevar 
prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 

4.1.2.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu; 
4.1.2.6. piedāvājumā jāietver: 

4.1.2.6.1. Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā, kas sagatavots 
atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai; 

4.1.2.6.2. Nolikuma 1.10. punktā izvirzītajām prasībām atbilstoši sagatavots 
piedāvājuma nodrošinājums; 

4.1.2.6.3. izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas 
sistēmas (EDS) par Pretendenta (t. sk. par katru piegādātāju 
apvienības dalībnieku) un tā piedāvājumā katru norādīto 
apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās 
pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā 
līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Izdrukas jāiesniedz Latvijas 
Republikā reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem Pretendentiem, kā 
arī par Latvijas Republikā reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem 
apakšuzņēmējiem; 

4.1.2.6.4. Pretendentu atlases dokumenti (skat. 4.2. apakšpunktu); 
4.1.2.6.5. Pretendenta tehniskais piedāvājums (skat.4.3.apakšpunktu); 
4.1.2.6.6. Finanšu piedāvājums (skat. 4.4. apakšpunktu). 

4.1.3. Piedāvājuma noformēšana: 
4.1.3.1. Pretendentam  piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros, viens eksemplārs ar 

norādi – „ORIĢINĀLS”, otrs eksemplārs – ar norādi „KOPIJA”, kas ievietoti 
4.1.1.1.apakšpunktā minētajā aploksnē. 

4.1.3.2. piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem 
pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. 
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Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar 
vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. 

4.1.3.3. Piedāvājuma oriģinālam un kopijai jābūt: 
4.1.3.3.1. cauršūtam (cauršūšanas tehnoloģijai jānovērš iespēja izņemt, pievienot 

vai aizvietot piedāvājuma lapas); 
4.1.3.3.2. ar secīgi numurētām lapām; 
4.1.3.3.3. ar pievienotu satura rādītāju.  
 

4.2. Pretendentu atlases dokumenti: 
Lai pārbaudītu Pretendentu atbilstību nolikuma 3. sadaļas “Prasības Pretendentiem” 
noteiktajām prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi pretendentu atlases dokumenti:  
4.2.1. Pretendenta (t. sk. apakšuzņēmēju un katra piegādātāju apvienības dalībnieka), kas 

reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, reģistrācijas faktu 
Komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā.  Pretendentiem (t. sk. apakšuzņēmējiem 
un katram piegādātāju apvienības dalībniekam, kas reģistrēti ārvalstīs – jāiesniedz 
komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas ir 
atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts 
normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu) tad iesniedz informāciju 
par pretendenta (t. sk. apakšuzņēmēja un katra piegādātāju apvienības dalībnieka 
reģistrācijas numuru un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas 
valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu). 

4.2.2. Pretendenta sagatavots un parakstīts apliecinājums (oriģināls) par pretendenta (neieskaitot 
iepirkuma līguma izpildē iesaistītos apakšuzņēmējus, t. sk. personas uz kuru iespējām 
balstās pretendents, lai apliecinātu savu kvalifikāciju atklāta konkursa nolikumā 
noteiktajām kvalifikācijas prasībām) finanšu apgrozījumu pēdējos 3 (trīs) gados (2013. g., 
2014. g. un 2015. g.). Attiecībā uz Pretendentiem, kas savu darbību tirgū uzsākuši vēlāk, 
apliecinājums par vidējo finanšu apgrozījumu iesniedzams par nostrādāto periodu 
(sadalījumā pa gadiem). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība (t. sk. 
personālsabiedrība), šī apakšpunkta prasībām atbilstošs apliecinājums par piegādātāju 
apvienībā (personālsabiedrībā) iekļauto piegādātāju vidējo kopējo gada finanšu 
apgrozījumu pēdējo 3 (trīs) gadu periodā (lai apliecinātu pretendenta atbilstību nolikuma 
3.3.1. apakšpunkta prasībām). 

4.2.3. Pretendenta sagatavota informācija atbilstoši nolikuma 6. pielikumā noteiktajai formai par 
iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā,  izpildītajiem teritorijas kopšanas un uzturēšanas 
darbiem, kuru ietvaros veikta ielu, ietvju vai laukumu tīrīšana, norādot katra līguma 
ietvaros veiktos darbus, līguma izpildes laiku un apjomu finansiālā izteiksmē, pasūtītāja 
kontaktinformāciju un pievienojot pozitīva rakstura atsauksmi par pakalpojuma līgumu, 
saņemto pakalpojumu saturu un kvalitāti vismaz no 1(viena) pasūtītāja (lai apliecinātu 
pretendenta atbilstību nolikuma 3.4.1.1. apakšpunkta prasībām). 

4.2.4. Pretendenta sagatavota informācija atbilstoši nolikuma 6. pielikumā noteiktajai formai par 
iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā izpildītajiem teritorijas kopšanas un uzturēšanas   
pakalpojumu līgumiem, kuru ietvaros veikta zaļumzonu pļaušana, norādot katra līguma 
ietvaros veiktos darbus, līguma izpildes laiku un apjomu finansiālā izteiksmē, pasūtītāja 
kontaktinformāciju un pievienojot pozitīva rakstura atsauksmi par pakalpojuma līgumu, 
saņemto pakalpojumu saturu un kvalitāti vismaz no 1 (viena) pasūtītāja (lai apliecinātu 
pretendenta atbilstību nolikuma 3.4.1.2.apakšpunkta prasībām). 

4.2.5. Pretendenta sagatavota informācija atbilstoši nolikuma 8. pielikumā noteiktajai formai par 
tam pieejamo (īpašumā vai lietošanā esošo) tehnisko aprīkojumu (t. sk. transporta līdzekļi, 
specializētie agregāti un cits tehniskais aprīkojums), kas tiks tieši iesaistīti Tehniskajās 
specifikācijās noteikto uzdevumu un prasību izpildei, norādot arī šo resursu sadalījumu pa 
pakalpojumu grupām (piemēram, ietvju, laukumu un skvēru kopšana, autobusu pieturu 
uzkopšana, pludmales un kāpu teritorijas kopšana, zaļumzonu pļaušana utt.,) atbilstoši 
tehniskajām specifikācijām (nolikuma 2.,3.,4. pielikums), pievienojot īpašuma vai 
lietošanas tiesību apliecinošus dokumentus (lai apliecinātu pretendenta atbilstību nolikuma 
3.4.2. apakšpunkta prasībām). 

4.2.6. Pretendenta piedāvātā darbu vadītāja kvalifikācijas veidlapa atbilstoši nolikuma 
7.pielikumam  (lai apliecinātu pretendenta atbilstību nolikuma 3.4.3. apakšpunkta 
prasībām). 



 
 

9

4.2.7. Ja Pretendents līguma izpildē iesaistīs apakšuzņēmējus, Pretendents iesniedz vienošanos ar 
apakšuzņēmējiem, informāciju kādas šī iepirkuma līguma daļas finansiālā izteiksmē tiks 
nodotas izpildei apakšuzņēmējiem.  

4.2.8. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (t. sk. personālsabiedrība), papildus jāiesniedz: 
4.2.8.1. visu apvienībā iesaistīto Piegādātāju vai Piegādātāju pilnvaroto personu parakstīti 

dokumenti, kas pierāda Piegādātāju uzņemtās saistības attiecībā pret šī iepirkuma 
realizāciju, kā arī informācija par pilnvaroto personu, kas pārstāv attiecīgo 
piegādātāju apvienību (t. sk. personālsabiedrību); 

4.2.8.2. informācija par to, kādu iepirkuma daļu finansiālā izteiksmē realizē katrs no 
Piegādātājiem. 

4.3.Tehniskais piedāvājums 
4.3.1. Pretendenta tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām 
(nolikuma 2., 3., 4.pielikums) un  atbilstoši pievienotajai tehniskā piedāvājuma formai (nolikuma 5. 
pielikums). 

4.3.2. Tehniskā piedāvājuma sastāvs:  

            4.3.2.1. Tehniskā piedāvājuma forma (nolikuma 5.pielikums). 

4.3.2.2. Pretendenta brīvā formā rakstīts kvalitātes nodrošināšanas plāns. Kvalitātes 
nodrošināšanas plāns atspoguļo Pretendenta garantētās iespējas veikt teritorijas kopšanas un 
uzturēšanas darbus, kuru kvalitāte būs atbilstoša tehniskajai specifikācijai (nolikuma 
2.,3.,4.pielikums) un konkursa noteikumiem.  

4.3.3. Tehnisko piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona. 

 
4.4. Prasības Finanšu piedāvājumam: 

4.4.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši  nolikuma 9.pielikumā norādītajai formai.  

4.4.2. Finanšu piedāvājumā piedāvātajās cenās iekļaujamas visas ar pakalpojumu sniegšanu un 
Tehnisko specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi,  kā arī visas ar to netieši 
saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumi u.c.); 

4.4.3. Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda euro, aprēķinos jālieto cenas ar 2 
(divām) decimālzīmēm aiz komata. 
 

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 
 
5.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu (turpmāk tekstā 

– Piedāvājumu vērtēšanu) Komisija veic slēgtā sēdē.  
5.2. Piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic 5 (piecos) posmos. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums 

nekvalificējas kādā no zemāk norādīto posmu prasībām (izņemot 2. posmu, kur Komisija izvērtē 
konstatēto neatbilstību būtiskumu iepirkuma nolikuma prasībām), tas tiek izslēgts no turpmākās 
dalības atklātā konkursā ( t.i. nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā tas netiek vērtēts). 
Piedāvājumu izvērtēšanas posmi: 
5.2.1. 1. posms – Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumu 

pārbaude: 
Komisija pārbauda, vai uz Pretendentiem (t. sk. apakšuzņēmējiem, kura sniedzamo 
pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katru 
Pretendenta norādīto personu (apakšuzņēmēji), uz kuras  iespējām Pretendents balstās, lai 
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst atklāta konkursa  nolikumā noteiktajām prasībām, un 
katru piegādātāju apvienības  dalībnieku (t. sk. personālsabiedrības biedru)) neattiecas 
Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi 
(nolikuma 8. sadaļa „Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas izslēgšanas 
nosacījumu pārbaude”). 

5.2.2. 2.  posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude: 
Komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 4.1.2. un 
4.1.3. apakšpunktā norādītajām prasībām.   

5.2.3. 3.  posms – Pretendentu atlase:  
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Komisija novērtē, vai iesniegtie pretendentu atlases dokumenti un publiskajās datu bāzēs 
iegūtā informācija apliecina Pretendenta atbilstību nolikuma 3. sadaļas „Prasības 
Pretendentiem” 3.2. - 3.4. apakšpunktā norādītajām prasībām.  

5.2.4. 4.posms- Tehniskā piedāvājuma pārbaude: 
Komisija izvērtē, vai Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 4.3. 
apakšpunktā noteiktajām prasībām. 

5.2.5. 5.  posms – Piedāvājumu vērtēšana: 
5.2.5.1. Komisija izvērtē, vai Pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums atbilst 

nolikuma 4.4. apakšpunktā noteiktajām prasībām, un pārbauda, vai finanšu 
piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu (nolikuma 6. sadaļa „Aritmētisko kļūdu 
labošana”); 

5.2.5.2. Komisija no visiem iepriekšējo izvērtēšanas posmu prasībām atbilstošajiem 
piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto kopējo līgumcenu 
EUR bez PVN (piedāvājuma izvēles kritērijs); 

5.2.5.3. Komisija pārbauda, vai izvēlētā Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma 
slēgšanas tiesības, iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts (nolikuma 
7. sadaļa „Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana”); 

5.2.5.4. Komisija pārbauda, vai uz izvēlēto Pretendentu (t. sk. apakšuzņēmējiem, kura 
sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma 
vērtības un katru Pretendenta norādīto personu (apakšuzņēmēji), uz kuras  
iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst atklāta 
konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, un katru piegādātāju apvienības 
dalībnieku (t. sk. personālsabiedrības biedru)) neattiecas Publisko iepirkumu 
likuma 39.1 panta pirmās daļas 5. punktā minētais izslēgšanas nosacījums 
(nolikuma 9. sadaļa „Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 5. 
punkta izslēgšanas nosacījuma pārbaude attiecībā uz pretendentu, kuram būtu 
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības”) un pieņem lēmumu par Pretendenta 
atzīšanu par atklāta konkursa uzvarētāju un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

5.3. Gadījumā, ja: 
5.3.1. piedāvājums neatbilst kādai atklāta konkursa nolikumā noteiktajai prasībai vai 
5.3.2. piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, vai 
5.3.3. Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto 

informāciju, vai 
5.3.4. Pretendents iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā nav iesniedzis atklāta konkursa 

nolikuma 8.3.2, 8.4., 8.6., 9.3.2., 9.4. un 9.6. apakšpunktā minētos dokumentus, vai 
5.3.5. piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc, iepirkumu komisija 

turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības 
atklātā konkursā.  

 
6. ARITMĒTISKO KĻUDU LABOŠANA 

 
6.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. 
6.2. Ja Komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. 
6.3. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās 

kļūdas labotas. 
6.4. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā Komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā labotās 

kļūdas. 
 

7.  NEPAMATOTI  LĒTA PIEDĀVAJUMA NOTEIKŠANA   
 
7.1. Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums konkrētam publiskam pakalpojumu līgumam varētu būt 

nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu 
paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. 

7.2. Detalizētais skaidrojums īpaši var attiekties uz:  
7.2.1. sniedzamo pakalpojumu izmaksām; 
7.2.2. izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem pakalpojumu sniegšanas 

apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam; 
7.2.3. piedāvāto pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti; 
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7.2.4. darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek sniegti 
pakalpojumi; 

7.2.5. Pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu; 
7.2.6. Atšķirību starp pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju 

vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un Valsts ieņēmuma dienesta apkopotajiem 
datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās. 

7.3. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju 
vidējā stundas tarifa likme atbilstoši Pretendenta piedāvājumā saskaņā ar nolikuma ietvertajai 
izdrukai no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos 
gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir 
mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba 
ņēmēju  vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā 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, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no 
nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. 

7.4. Komisija, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē visus nolikuma 7.2. punktā minētos faktorus. 
Komisija nolikuma 7.2.6. apakšpunktā minēto faktu izvērtēšanai pieprasa no VID atzinumu par 
pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes 
pamatotību atbilstoši pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju veiktajai 
saimnieciskajai darbībai. VID, veicot nodokļu administrēšanas pasākumus, pārbauda vidējās 
stundas tarifa likmes pamatotību un sniedz atzinumu iepirkumu komisijai 15 dienu laikā. 

7.5. Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, Komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka 
tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, Komisija atzīst 
piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.  

 

8. PUBLSIKO IEPIRKUMU LIKUMA 39.1 PANTA PIRMĀS DAĻAS IZSLĒGŠANAS 

NOSACĪJUMU PĀRBAUDE 
 

8.1. Uzsākot piedāvājumu izvērtēšanu, Komisija pārbauda, vai uz katru Pretendentu (t. sk. Publisko 
iepirkumu likuma 39.1 panta 7., 8. un 9. punktā minētā persona) neattiecas Publisko iepirkumu 
likuma (PIL) 39.1 panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. 

8.2. Lai pārbaudītu vai Pretendents nav izslēdzams no dalības atklātā konkursā PIL 39.1 panta pirmās 
daļas 1., 2. un 3. punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ (atklāta konkursa 
nolikuma 3.1.1. – 3.1.3. apakšpunktā minētie nosacījumi Pretendenta dalībai atklātā konkursā), par 
kuriem attiecīgā PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī PIL 39.1 panta 
pirmās daļas 4. un 5. punktā minēto faktu dēļ (atklāta konkursa nolikuma 3.1.4. – 3.1.5. 
apakšpunktā minētie nosacījumi Pretendenta dalībai atklātā konkursā), Pasūtītājs, izmantojot 
Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst 
informāciju: 
8.2.1. par PIL 39.1 panta 1., 2. un 3. punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem 

nodarījumiem – no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs 
minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs 
saņemt, neprasot Pretendenta un citu PIL 39.1 panta pirmajā daļā minēto personu 
piekrišanu; 

8.2.2. par PIL 39.1 panta pirmās daļas 4. punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra; 
8.2.3. par PIL 39.1 panta pirmās daļas 5. punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta 

(VID). Pasūtītājs minēto informāciju no VID  ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un 
citu PIL 39.1 panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu. 

8.3. Atkarībā no nolikuma 8.2.3. apakšpunktā minētās pārbaudes rezultātiem, Komisija: 
8.3.1. neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar 

VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzē esošajiem aktuālajiem datiem 
Pretendentam, kā arī PIL 39.1 panta 7., 8. un 9. punktā minētajai personai (Saistītā persona) 
nav VID administrēto nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 

8.3.2. informē Pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu 
parādnieku datu bāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, 
ka tam vai PIL 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai (Saistītā 
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persona) dienā ,kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja 
mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, 
ja attiecībā uz iepirkuma procedūru nav jāpublicē paziņojums par līgumu, konstatēti 
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 
kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas 
izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai 
apliecinātu, ka tam, kā arī PIL 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai 
nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, 
kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja 
apliecinātu izdruku (izziņu) no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka 
attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais 
apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. 

8.4. Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents (t. sk. Publisko iepirkumu 
likuma 39.1 panta 7., 8. un 9. punktā minētā persona, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī) nav 
izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar PIL 39.1 panta pirmo daļu, pasūtītājs, 
izņemot 39.1 panta  vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai Pretendents iesniedz 
attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Pretendentu (t. sk. Publisko 
iepirkumu likuma 39.1 panta 7., 8. un 9. punktā minētā persona) neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā 
daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām 
pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā 
neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. 

8.5. Nolikuma 8.4. punktā noteikto nepiemēro tām PIL 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā 
minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas 
Pretendenta iesniegtajā pieteikumā vai piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar 
atklāta konkursa nolikuma 8.2. punktu. 

8.6. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka 
uz to neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem 
dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo Pretendentu neattiecas PL 39.1 panta pirmajā daļā 
noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar paša pretendenta vai citas PIL 39.1 panta 
pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, 
zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās 
dzīvesvietas) valstī. 
 

9.  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 39.1 PANTA PIRMĀS DAĻAS 5.PUNKTA 

IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMA PĀRBAUDE ATTIECĪBĀ UZ PRETENDENTU, KURAM 

BŪTU PIEŠĶIRAMAS LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBAS  
 
9.1. Komisija pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pārbauda, vai uz 

Pretendentu (t. sk. Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta 7., 8. un 9. punktā minētā persona), kuram 
būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma (PIL) 39.1 panta 
pirmās daļas 5. punktā minētais izslēgšanas nosacījums. 

9.2. Lai pārbaudītu vai Pretendents nav izslēdzams no dalības atklātā konkursā PIL 39.1 panta pirmās 
daļas 5. punktā minētā fakta dēļ (konkursa nolikuma 3.1.5. apakšpunktā minētais nosacījums 
Pretendenta dalībai atklātā konkursā), Pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto 
informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju par PIL 39.1 panta 
pirmās daļas 5. punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta (VID). Pasūtītājs minēto 
informāciju no VID  ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un citu PIL 39.1 panta pirmajā daļā 
minēto personu piekrišanu. 

9.3. Atkarībā no nolikuma 9.2. punktā minētās pārbaudes rezultātiem, Komisija: 
9.3.1. neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar 

VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzē esošajiem aktuālajiem datiem 
Pretendentam, kā arī PIL 39.1 panta 7., 8. un 9. punktā minētajai personai (Saistītā persona) 
nav VID administrēto nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 

9.3.2. informē Pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu 
parādnieku datu bāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, 
ka tam vai PIL 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai (Saistītā 
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persona) dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iespējamu līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu, konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 
dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. 
Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī PIL 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā 
minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas 
vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku (izziņu) no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas 
par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā 
termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības 
iepirkuma procedūrā. 

9.4. Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents (t. sk. Publisko iepirkumu 
likuma 39.1 panta 7., 8. un 9. punktā minētā persona, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī) nav 
izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar PIL 39.1 panta pirmās daļas 5. punktu, 
pasūtītājs, izņemot 39.1 panta  vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai Pretendents 
iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Pretendentu (t. sk. 
Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta 7., 8. un 9. punktā minētā persona) neattiecas PIL 39.1 panta 
pirmās daļas 5. punktā noteiktais gadījums. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku 
par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents 
noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. 

9.5. Nolikuma 9.4. punktā noteikto nepiemēro tām PIL 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā 
minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas 
Pretendenta iesniegtajā pieteikumā vai piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar 
atklāta konkursa nolikuma 9.2. punktu. 

9.6. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka 
uz to neattiecas PIL 39.1 panta pirmās daļas 5. punktā noteiktais gadījums, netiek izdoti vai ar šiem 
dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo Pretendentu neattiecas PL 39.1 panta pirmās daļas 
5. punktā noteiktais gadījums, minēto dokumentu var aizstāt ar paša pretendenta vai citas PIL 39.1 

panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, 
zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās 
dzīvesvietas) valstī. 

9.7. Pēc nolikuma 9.2. - 9.6. apakšpunktos minēto pārbaužu veikšanas Komisija pieņem lēmumu par 
Pretendenta noteikšanu par uzvarētāju atklāta konkursā vai izslēgšanu no turpmākās dalības atklātā 
konkursā; 

 
10. LĒMUMA IZZIŅOŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA  

 

10.1. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko līgumcenu ar nosacījumu, ka pretendents atbilst 
nolikumā  noteiktajām pretendentu noformējuma, atlases un tehniskā piedāvājuma prasībām, nav 
atzīts par nepamatoti lētu. 

10.2. Komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu 
attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.  

10.3. Komisija ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Pretendentu informēšanas saskaņā ar Publisko 
iepirkumu likuma 32. panta otro daļu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras 
rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma noslēgšanu vai iepirkuma procedūras 
izbeigšanu vai pārtraukšanu. Ja nav iesniegts neviens piedāvājums, paziņojumu par iepirkuma 
procedūras rezultātiem iesniedz publicēšanai 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts 
lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu. 

10.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc 
nogaidīšanas termiņa beigām (10 dienas pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 32. pantā 
minētā informācija nosūtīta visiem Pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu 
elektronisko parakstu, vai nodota personiski un papildus viena darbdiena vai 15 dienas pēc dienas, 
kad Publisko iepirkumu likuma 32. pantā minētā informācija nosūtīta kaut vienam pretendentam pa 
pastu un papildus viena darbdiena), ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu 
likuma 83. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.  

10.5. Paziņojumā, ko Pasūtītājs nosūta noraidītajam Pretendentam, tiek norādīts detalizēts pamatojums 
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 32. pantu.  
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10.6. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu 
slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums ir ar viszemāko kopējo līgumcenu vai 
pārtraukt atklātu konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar 
nākamo Pretendentu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma 
procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

10.7. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atzīts 
par nākamo ar viszemāko kopējo līgumcenu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu 
tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar 
Pasūtītāju.  Ja nepieciešams, Komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, 
ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji 
izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar 
sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt atklātu konkursu, neizvēloties 
nevienu piedāvājumu. 

 
11.  IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI   

 
11.1. Piedāvājumu izvērtēšanā Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.  
11.2. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē informāciju par savu 

piedāvājumu, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus vai apliecinātas kopijas, ja tas 
nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai.  

11.3. Komisijai Pretendentu atlases laikā ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā 
institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī tiesības 
pieprasīt Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

11.4. Komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus atklāta konkursa nolikumā nosūtot par to paziņojumu 
Iepirkumu uzraudzības birojam, kas tiek ievietots internetā un publicēts Publisko iepirkumu likumā 
noteiktajā kārtībā. Ja iepirkumu komisija izdarījusi grozījumus atklāta konkursa nolikumā, tā 
ievieto informāciju par grozījumiem pasūtītāja mājas lapā internetā, kurā ir pieejams atklātā 
konkursa nolikums, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts 
Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai. 

11.5. Komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt iepirkuma procedūru bez 
līguma noslēgšanas. 

11.6. Komisijai ir tiesības lemt par atklāta konkursa termiņa pagarinājumu.  
11.7. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par atklāta konkursa nolikumā 

iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, 
Komisija to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām 

11.8. Komisijas pienākums ir vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Piegādātājam, kas uzdevis 
jautājumu, ievietot šo informāciju Pasūtītāja interneta mājas lapā, kurā ir pieejams atklāta konkursa 
nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu. 

11.9. Komisijas pienākums ir pasūtītāja interneta vietnē publicēt informāciju par piedāvājumu atvēršanas 
sanāksmes atcelšanu, neatverot iesniegtos piedāvājumus, ja Iepirkumu uzraudzības birojā ir 
iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas iekļautas atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā 
par līgumu. Ja Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem lēmumu 
atļaut slēgt iepirkuma līgumu un atstāt spēkā atklāta konkursa nolikumā noteiktās prasības vai 
administratīvā lieta tik izbeigta, iepirkumu komisija pasūtītāja interneta vietnē publicē informāciju 
par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz 
trīs darbdienas iepriekš. Ja Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem 
lēmumu aizliegt slēgt iepirkuma līgumu un atcelt iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās 
prasības, pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un nosūta vai atgriež tos atpakaļ 
pretendentiem. 

11.10. Komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma 
prasībām un tiesības noteikt konkursa uzvarētāju.  

11.11. Komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa rezultātiem pēc lēmuma 
pieņemšanas.  

 
12.  PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  

 
12.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus atklātā konkursa nolikumā 
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minētos nosacījumus.  
12.2. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam 

rakstveidā.  
12.3. Pretendentam ir pienākums rakstveidā iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu 

informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, kā arī iesniegt Publisko iepirkumu likumā  
noteiktos dokumentus, ja iepirkumu komisija to pieprasa. 

12.4. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma derīguma 
termiņa pagarinājumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Komisijas rakstiska pieprasījuma, ja 
iepirkumu komisija pieņem lēmumu par konkursa termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas 
turpināt dalību iepirkuma procedūrā.  

12.5. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums 
saņemts 

12.6. Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Pasūtītājs rīko 
ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 20 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas ir 
saņēmis vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumu rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. 
Sanāksmi rīko ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas un informāciju par sanāksmi 
ievieto pasūtītāja interneta vietnē vismaz piecas dienas iepriekš. Pasūtītājs sniedz papildu 
informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. 

12.7. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā 
noteiktajā kārtībā.  

12.8. Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu par atklātā konkursa nolikumā iekļautajām prasībām 
Iepirkumu uzraudzības birojam ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas 
termiņa beigām.  

13. LĪGUMA PROJEKTS   
 
13.1. Ar atklātā konkursā izraudzīto Pretendentu tiks slēgti 2 (divi) iepirkuma līgumi saskaņā ar 

nolikuma 11. pielikumā pievienotajiem līguma projektiem, kas ir šī nolikuma neatņemama 
sastāvdaļa. 

13.2. Iepirkuma līgumi tiks slēgti, pamatojoties uz atklātā konkursa nolikumā noteiktajiem nosacījumiem  
un konkursa uzvarētāja piedāvājumu.  

 
 

14. PIELIKUMU SARAKSTS 
 
Nolikumam ir šādi pielikumi: 
14.1.  pieteikuma veidlapa dalībai atklātā konkursā (1.pielikums); 
14.2. tehniskās specifikācijas 1.un 4.daļai (2.pielikums); 

14.2.1. kartogrāfiskais materiāls 1.un 4.daļai - pludmales un kāpu kopšana (2.1.pielikums) 
14.3. tehniskās specifikācijas 2.un 5.daļai (3.pielikums) 

14.3.1. Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās kopjamās teritorijas 
(3.1.pielikums); 

14.3.2. kartogrāfiskais materiāls 2.un 5.daļai – ietvju kopšana (3.2.pielikums); 
14.3.3. Skultes ostas pārvaldes valdījumā esošās kopjamās teritorijas (3.3.pielikums); 

14.4. tehniskās specifikācijas 3.un 6.daļai (4.pielikums) 
14.4.1. Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās pļaujamās teritorijas 

(4.1.pielikums); 
14.4.2. kartogrāfiskais materiāls 3.un 6.daļai - zālienu pļaušana (4.2.pielikums); 
14.4.3. kartogrāfiskais materiāls 3.daļai – ceļmalu pļaušana (4.3.pielikums); 
14.4.4. Skultes ostas pārvaldes valdījumā esošās pļaujamās teritorijas (4.4.pielikums); 

14.5. tehniskais piedāvājums (5.pielikums); 
14.6. pretendenta kvalifikācija (6.pielikums); 
14.7. darbu vadītāja kvalifikācija (7.pielikums); 
14.8. Informācija par tehnisko aprīkojumu (8.pielikums); 
14.9. finanšu piedāvājums (9.pielikums); 
14.10. objekta apskates lapa ( 10.pielikums); 
14.11. līguma projekts (11.pielikums). 
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