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1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona 
 

Pasūtītājs:  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” 

Reģistrācijas numurs: 45403000395 

Adrese: Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV - 5201 

Elektroniskā pasta adrese: info@jekabpilsudens.lv 

Mājaslapas adrese: www.jekabpilsudens.lv   

Pasūtītāja kontaktpersonas: SIA „ Jēkabpils ūdens”  

Tehniskie jautājumi: Attīstības un investīciju daļas vadītāja/komunālinženiere 

Lilija Berģe 

Tālruņa Nr.: 29992138, 

Elektroniskā pasta adrese: lilija.berge@jekabpilsudens.lv  

Citi jautājumi: juriste  Diāna Ose 

Tālruņa Nr. 25573414, 

Elektroniskā pasta adrese: jekabpilsudens@jekabpilsudens.lv  

 

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

apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu. 
 

3. Saziņa 

3.1. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras 
ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, e-pastam pievienojot skenētu dokumentu 
vai izmantojot elektronisko pastu. 

3.2. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas 
numuru. 

3.3. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto 
Pasūtītāja pasta adresi un Pasūtītāja kontaktpersonas elektroniskā pasta adresi. Ja 

dokuments tiek apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, saziņas dokumentu var 

nosūtīt arī tikai elektroniski. 
3.4. Pasūtītājs (iepirkuma komisija) saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai e-pastu uz 

ieinteresētā piegādātāja norādīto pasta adresi vai elektroniskā pasta adresi. 

3.5. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par 

iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz 

piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to 

sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

3.6.    Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas 

nosūtīšanu Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo 

informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejams Nolikums, norādot arī uzdoto 

jautājumu.  

3.7. Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto 

informāciju par grozījumiem mājas lapā internetā, kurā ir pieejams Nolikums  
 

4. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

4.1.     Iepirkuma priekšmets: Ūdensapgādes tīklu būvniecība Aldaunas, Vēju, Sūnu, 

Kaļķu, Radžu ielās, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un būvprojektu, šo 

nolikumu un iepirkuma līgumu (turpmāk – Būvdarbi).  

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts iepirkuma daļās. 

mailto:info@jekabpilsudens.lv
http://www.jekabpilsudens.lv/
mailto:lilija.berge@jekabpilsudens.lv
mailto:jekabpilsudens@jekabpilsudens.lv
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              CPV kods: 45000000-7 Celtniecības darbi. 

4.2. Iepirkuma līguma izpildes vieta  
               Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Jēkabpils pilsēta. 

4.3. Iepirkuma līguma izpildes termiņš  
               Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 5 mēneši no iepirkuma līguma spēkā 

stāšanās dienas. 
 
5. Piedāvājums 

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

5.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2019.gada 2.janvārim plkst.9.00, SIA 

„Jēkabpils ūdens”, Jaunā ielā 60, Jēkabpils, LV-5201, 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. Ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu pirms piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa beigām, Pasūtītājs atdod iesniegto piedāvājumu neatvērtā 

veidā Pretendentam. 

5.1.3. Piedāvājumi tiks atvērti SIA „Jēkabpils ūdens”, Jaunā ielā 60, Jēkabpils, 

2019.gada 2.janvārī plkst.10.00,  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. 
5.1.4. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma 

iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. 
5.1.5. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai 

kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija 

nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata 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 60 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. 

5.3. Piedāvājuma noformējums  
5.3.1. Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar iepirkuma procedūras 

dokumentu prasībām. 

               Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā. 

Piedāvājumā iekļautos dokumentus var iesniegt citā valodā, šādā gadījumā 

dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par 

tulkojuma pareizību saskaņā ar spēkā esošo attiecīgu jomu regulējošo normatīvo 

aktu prasībām. Pretējā gadījumā komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases 

vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts. 

               Piedāvājums jāiesniedz slēgtā un aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē). Uz 

iepakojuma jānorāda: 

SIA “Jēkabpils ūdens” 

Jaunā iela 60, Jēkabpils, Latvija, LV-5201 

Piedāvājums cenu aptaujas iepirkumam 

Ūdensapgādes tīklu izbūve Aldaunas, Vēju, Sūnu, Kaļķu, Radžu ielās. 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JŪ 1/2018 

Neatvērt līdz 2019.gada 2.janvāra plkst.10.00 

https://www.iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/6346/clasif/main/
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<Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs, 

kontaktpersona, tālrunis> 

5.3.2.  Piedāvājuma sākumā pēc titullapas jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kura 

seko visi pārējie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti. 

5.3.3.  Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem, kā arī kopijām un tulkojumiem jābūt 

noformētiem atbilstoši spēkā esošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

kārtību regulējošo normatīvo aktu prasībām. 

5.3.4. Visiem piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt caurauklotiem un 

apzīmogotiem tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt, visām lapām jābūt 

sanumurētām.  

5.3.5.  Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.   

 

6. Prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti  
6.1.   Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem 

(ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības 

dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī 

apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). Pieteikums, 

atbilstoši nolikuma 1.pielikumam, ar ziņām par to, vai attiecīgais piegādātājs ir 

reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās 

dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. 

Informāciju par Latvijā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta reģistrācijas 

faktu, Pasūtītājs iegūst publiski pieejamās datu bāzēs. 

 

6.2.   Piedāvājumu ir parakstījusi paraksttiesīgā persona.  Kompetentas institūcijas izdotu 

dokumentu par pretendenta pārstāvības tiesībām, kā arī dokumentu, kas apliecina 

piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu, ja 

piedāvājumu neparaksta pretendenta likumiskais pārstāvis. 

 

6.3. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā 

saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 

25.februāra noteikumiem Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un 

tiesīgam veikt attiecīgos būvdarbus. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un 

visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja 

piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja 

pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas veiks būvdarbus vai sniegs 

pakalpojumus, kuriem nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā. Informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu 

pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija iegūs būvniecības informācijas 

sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. 

6.4.      Pretendenta rakstisks apliecinājums par piekrišanu veikt: 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 

2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un 

būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” (apliecinājums 

nav vajadzīgs, ja Pretendents iesniedz atbilstošu  civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas polisi). 

 

6.5.   Tehnisko piedāvājumu (tāmes) jāsagatavo saskaņā ar Tehniskās specifikācijas, 

būvprojektu, Nolikuma un Līguma prasībām.  (6 pielikums). 
 

http://www.bis.gov.lv/
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6.6.    Gadījumā, ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tam ir jāsniedz par tiem 

informāciju.  Pretendents iesniedz sarakstu ar apakšuzņēmējiem un to 

apliecinājumus atbilstoši nolikumam pievienotajām veidnēm (3.pielikums, 

4.pielikums), norādot tikai apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās Līguma vērtības vai 

lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo Līguma daļu.  

Gadījumā, ja Pretendents neplāno piesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendentam 

jāiesniedz rakstisku apliecinājumu par to, ka Līguma izpildei netiks piesaistīti 

apakšuzņēmēji. 

 

6.8.   Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikti 

Būvdarbi (Būvdarbu kopējā cena) Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši 

Finanšu piedāvājuma veidnei (2 pielikums). 

 
6.9.     Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī 

neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 
6.9.1. Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta 

saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts. 

6.9.2.  ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai 

dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu, Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

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

ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.  
Par Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem, Pasūtītājs ņem 

vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā 
Valsts ieņēmuma dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu 

aktualizācijas datumā.  

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. apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas 

prasībām. 

6.9.3. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki 

(ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī Personas (t.sk. 

apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām pretendents balstās, normatīvajos tiesību aktos 

noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstīs. 

6.9.4. Personu apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, līdz līguma 

slēgšanas brīdim obligāti jāreģistrējas kā pilnsabiedrībai vai līgumsabiedrībai 

Latvijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

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

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai Personas 

(t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām pretendents balstās, kas veiks darbus, 

kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Latvijas Būvkomersantu reģistrā, ir 

reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā (Būvniecības informācijas sistēmā) 

vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam un 

apakšuzņēmējiem ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits 
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līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz 

profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu 

izsniegšanu (līdz iepirkuma līguma slēgšanas dienai tas tiks reģistrēts Latvijas 

Būvkomersantu reģistrā). 

 

7. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle  
7.1.    Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu 

izvērtēšanu. Pretendentu piedāvājumu pārbaudes laikā komisija noskaidro 
pretendenta kompetenci un atbilstību pasūtītāja prasībām pēc dokumentiem, kas 
pretendentam jāiesniedz saskaņā ar šā nolikuma prasībām, kā arī no publiskajā 
apritē esošās pasūtītāja iegūtās informācijas. Neatbilstoši piedāvājumi tiek 
noraidīti. 

7.2.     Ja pretendenta piedāvājums neatbilst kādai pasūtītāja izvirzītajai prasībai, komisija 
tā piedāvājumu tālāk neizskata un pretendentu izslēdz no turpmākās dalības 
iepirkumā. 

7.3.   Ja pretendenta piedāvājums skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami neatspoguļo 
izvirzīto prasību izpildi, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk neizskata. 

7.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav 

aritmētiskas kļūdas. Ja kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo. 

7.5. Iepirkuma komisija izvēlas 1 (vienu) piedāvājumu ar zemāko finanšu 

piedāvājumā piedāvāto kopējo cenu veicamajiem būvdarbiem no 

piedāvājumiem, kas atbilst šajā nolikumā norādītajām pasūtītāja prasībām. 

 

8. Pretendenta pienākumi un tiesības 

8.1. Pienākums iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma 

komisijas pieprasījumiem. 

8.2. Pienākums segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu 

sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta. 

8.3. Tiesības pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt 

iesniegto piedāvājumu.  

8.4. Tiesības apstrīdēt iepirkuma komisijas lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu, sūdzību iesniedzot SIA “Jēkabpils ūdens” 10 dienu laikā no 

lēmuma publicēšanas dienas SIA “Jēkabpils ūdens” mājas lapā internetā, kur 

izvietota informācija par iepirkumu. 

 

9. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības 

9.1. Pienākums nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un 

taisnīgu attieksmi pret tiem. 

9.2. Tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski 

pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai 

pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai. 

9.3. Tiesības labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to 

pretendentu. 

9.4. Tiesības pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja 

tiesībām. 

9.5. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir 

objektīvs pamatojums. 

9.6. Tiesības izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, 

kas atbilst pasūtītāja prasībām, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt būvdarbu 

līgumu ar pasūtītāju. 
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9.7. Tiesības izdarīt grozījumus šajā iepirkuma procedūras nolikumā pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, publiskojot to saturu savā mājas lapā 

internetā www.jekabpilsudens.lv – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi” 

 

10. Iepirkuma līgums  
10.1. Pasūtītājs,  pamatojoties  uz  pretendenta  piedāvājumu,  ar  izraudzīto  

pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma projektam 
(7.pielikums)  

10.2. Iepirkuma līguma summas indeksācija izmaksu pieauguma dēļ netiek paredzēta.  
 

Pielikumā:  

 

1.pielikums – Pieteikums dalībai – uz 2 lp. 

2.pielikums – Finanšu piedāvājums – uz 1 lp. 

3.pielikums – Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksts  uz 1 lp. 

4.pielikums – Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras Pretendents balstās, apliecinājums 

uz 1 lp. 

5.pielikums – Tehniskā specifikācija (būvprojekts) uz 5 lp. 

6.pielikums – Tehniskais piedāvājums: tāmes 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 uz 9 lp. 

7.pielikums – Iepirkuma līguma projekts uz 5 lp. 

 

Būvprojekts: Skatīt arī Pielikumi PDF failus. 

http://www.jekabpilsudens.lv/

