
 

 APSTIPRINĀTS 

Iepirkuma komisijas 

2019. gada 16.jūlija sēdē 

protokols Nr. KUK 2019/03 

Iepirkums, kas tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu 

 

“Dārza un meža tehnikas rezerves daļu, preču piegāde un remonts” 

 (iepirkuma identifikācijas Nr. KUK 2019/03) 

 

NOLIKUMS 

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1. Iepirkumu institūcija: 

1.1.1. SIA Aizkraukles KUK, iepirkumu komisija (turpmāk – Pasūtītājs), kas veic iepirkumu “Dārza 

un meža tehnikas rezerves daļu, preču piegāde un remonts” (turpmāk – Iepirkums) uzņēmuma vajadzībām. 

1.1.2. Adrese: Jaunceltnes iela 9, Aizkraukle, LV-5101, Latvija. 

1.1.3. Pircēja profila adrese: Elektronisko iepirkumu sistēmas www.eis.gov.lv e-konkursu 

apakšsistēma, turpmāk – Pircēja profils. 

1.1.4. Darba laiks: darbadienās – no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, (pusdienu pārtraukums no 12:00 

līdz 13:00).  

1.2. Līgumslēdzējs: SIA Aizkraukles KUK, Jaunceltnes iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles novads, 

LV-5101. 

1.3. Kontaktpersona, kura sniedz organizatorisku informāciju: SIA Aizkraukles KUK valdes 

loceklis, Zemgus Vītoliņš, e-pasts: zemgus.vitolins@kuk.lv.  

1.4. Iepirkuma dokumentu saņemšana: Iepirkuma dokumenti (nolikums ar pielikumiem, 

turpmāk – Nolikums) ir brīvi un tieši elektroniski pieejami Pircēja profilā. 

1.5. Papildu informācijas sniegšana: 

1.5.1. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām, 

Pasūtītājs to snie 

1.5.2. dz 3 (triju) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. 

1.5.3. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus 

ievieto šo informāciju Pircēja profilā, norādot arī uzdoto jautājumu. 

1.6. Piedāvājumu iesniegšana: 

1.6.1. Piegādātājs piedāvājumu var iesniegt personīgi vai pa pastu, sākot ar Iepirkuma izsludināšanas 

dienu, līdz 2019. gada 8.augustam plkst. 10:00. Par iesniegšanas brīdi uzskatāms brīdis, kad Pasūtītājs saņem 

piedāvājumu 1.1.2. apakšpunktā norādītajā adresē. 

1.6.2. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, Pasūtītājs 

neizskata. 

1.6.3. Pretendents sedz izmaksas, kas ir saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 

1.7. Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai: 

1.7.1. Piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) eksemplārā atbilstoši Nolikuma 1.7. apakšpunkta prasībām un 

tas sastāv no Nolikuma 4. punktā noteiktajiem dokumentiem. 

1.7.2. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras norāda:  

SIA Aizkraukles KUK 

Jaunceltnes iela 9, Aizkraukle, LV-5101, Latvija 

 

/pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālrunis/ 

 

Piedāvājums iepirkumam  

“Dārza un meža tehnikas rezerves daļu, preču piegāde un remonts”,  

identifikācijas Nr. KUK 2019/3 

 

Neatvērt līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.7.3. Pretendents rakstveida piedāvājumu noformē sējumā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams 

atdalīt. Sējuma lapām jābūt numurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz pēdējās lapas 

aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, 

apliecinājuma vietas nosaukums un datums, kā arī jābūt pretendenta vai tā pilnvarotā pārstāvja parakstam un 

tā atšifrējumam. 

1.7.4. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. 

http://www.eis.gov.lv/
http://www.eis.gov.lv/
mailto:zemgus.vitolins@kuk.lv
mailto:zemgus.vitolins@kuk.lv
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1.7.5. Piedāvājuma dokumenti jāparaksta pretendentam (ja pretendents ir fiziska persona), 

pretendenta pārstāvim vai tā pilnvarotai personai (ja pretendents ir juridiska persona). Personas, kura paraksta 

piedāvājumu, paraksta tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. 

Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam ir jāpievieno pilnvarojuma tiesības 

apliecinošs dokuments vai tā kopija. 

1.7.6. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība (turpmāk – Apvienība) un sadarbības līgumā nav 

norādīta Apvienību pārstāvošā persona (vadošais dalībnieks), piedāvājuma dokumenti ir jāparaksta visu 

Apvienības dalībnieku pārstāvēt tiesīgajām personām. 

1.7.7. Ja kāds dokuments ir sagatavots svešvalodā, tam pievieno pretendenta apliecinātu tulkojumu 

latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā 

apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. 

1.7.8. Pretendents apliecina 1  iesniegto dokumentu kopiju pareizību atbilstoši Ministru kabineta 

2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Ja 

Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda 

dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. 

1.7.9. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez neatrunātiem 

labojumiem. Gadījumā, ja Komisija konstatē pretrunas starp skaitliskās vērtības apzīmējumiem ciparos un 

vārdos, tā vadās no skaitliskās vērtības apzīmējuma vārdos. 

 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts: 

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir dārza un meža tehnikas rezerves daļu, preču piegāde un remonts, 

saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1. pielikums); 

2.1.2. CPV kods: 34300000-0 (Detaļas un piederumi transportlīdzekļiem un to dzinējiem - preces). 

2.1.3. Plānotā kopējā līgumcena – EUR 20 000 (divdesmit tūkstoši euro un 00 centi), neieskaitot 

pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN); 

2.1.4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. 

2.1.5. Pretendents drīkst iesniegt vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. 

2.1.6. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus. 

2.1.7. Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums. 

2.2. Līguma izpildes termiņš un vieta: 

2.2.1. Līgums tiks slēgts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem no spēkā stāšanās dienas un var tikt 

pagarināts uz katru nākamo gadu, pie nosacījuma, ja tiek piešķirti budžeta līdzekļi, bet nepārsniedzot kopējo 

3 (trīs) gadu periodu vai līdz kopējās līguma summas izlietošanai, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem 

iestāsies pirmais. 

2.2.2. Līguma izpildes vieta – Aizkraukle  

  

3. PRETENDENTU ATLASES NOSACĪJUMI UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

Nr. p.k. Atlases prasības Atlases dokumenti 

3.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši piegādātāja 

izcelsmes (reģistrācijas) valsts atbilstošo 

normatīvo aktu prasībām, ja attiecīgās valsts 

normatīvie akti to paredz. 

Ja piedāvājumu iesniedz Apvienība, tad šī 

prasība attiecināma arī uz katru Apvienības 

dalībnieku. 

Komisija attiecībā uz Latvijas Republikā 

reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas 

faktu pārbaudīs publiskajās datubāzēs. 

Ārvalstīs reģistrētajiem pretendentiem 

jāiesniedz reģistrācijas faktu apliecinošs 

dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti 

to paredz. 

3.2. Pretendents ne vairāk kā 2 (divos) iepriekšējos (2016., 

2017., 2018.), kā arī 2019. gadā ir veicis vismaz 2 (divas) 

iepirkuma priekšmetam līdzīgas preču piegādes un 

sniedzis ar šo preču piegādi saistītos pakalpojumus. 

Līdzvērtīgas preču piegādes ir tādas, kur līgumcena par 

dārza un meža tehnikas rezerves daļu, preču piegādi un 

remontu ir vismaz 5 000 (pieci tūkstoši) EUR bez PVN 

katrā līgumā. 

1. Aizpildīts Nolikuma 3.pielikums. 

2. Vismaz  1 (viena) pozitīva 

atsauksme no 3. pielikumā 

minētajiem pasūtītājiem. Katrā 

atsauksmē jābūt norādei uz piegādes 

priekšmetu un līgumcenu. 

 

Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un Apvienības 

                                                 
1 Atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma 6.panta 5.1 daļas noteikumiem fiziskā persona un organizācija 

var apliecināt dokumentu atvasinājumu kopumu ar vienu apliecinājumu. 

http://www.iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/3431/clasif/main/
http://www.iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/3431/clasif/main/
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3.3. Piegādātājs var balstīties uz 

citu personu tehniskajām un 

profesionālajām iespējām, ja 

tas ir nepieciešams konkrētā 

iepirkuma līguma izpildei, 

neatkarīgi no savstarpējo 

attiecību tiesiskā rakstura. 

Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs 

nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai 

vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. 

Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja 

prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu 

personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, 

kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 

3.4. Prasība 

Apvie-

nībai 

Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz Apvienība, tad ir jāiesniedz vienošanās par 

personālsabiedrības izveidošanu gadījumā, ja Apvienība tiks atzīta par Iepirkuma 

uzvarētāju. 

 

4. PIEDĀVĀJUMĀ IEKĻAUJAMIE DOKUMENTI 

4.1. Piedāvājuma veidlapa: saskaņā ar Nolikuma 2. pielikuma formu. 

4.2. Pretendentu kvalifikācijas (atlases) dokumenti: noteikti Nolikuma 3. punktā. 

4.3. Tehniskais-finanšu piedāvājums: pretendents iesniedz aizpildītu un parakstītu Nolikuma 

1. pielikumu. 

4.4. Visi piedāvājuma dokumenti ir jāiesniedz arī elektroniskā datu nesējā (piemēram, CD/ DVD, 

USB Flash) divos variantos: 1) ieskenēti – atbilstoši satura rādītājam secīgi sakārtoti, vienlaidus (vienā datnē) 

.pdf/ .xps formātā un 2) pretendenta sagatavotie dokumenti – arī .doc/ .docx un .xls/ .xlsx formātā. Gadījumā, 

ja piedāvājumu vērtēšanas ietvaros tiks konstatētas pretrunas starp dokumentu drukāto un elektronisko versiju, 

priekšroka tiks dota dokumentiem drukātā veidā. 

 

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

5.1. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos: 

5.1.1. Piedāvājumu noformējums: Nolikuma 1.7. apakšpunktā noteikto prasību izpildes pārbaude; 

5.1.2. Pretendentu atlase: Nolikuma 3. punktā noteikto prasību izpildes pārbaude. Komisija ir 

tiesīga atlases prasību pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības; 

5.1.3. Tehniskais – finanšu piedāvājums: Nolikuma 4.3. apakšpunktā noteikto prasību izpildes 

pārbaude. Vērtējot finanšu piedāvājumus, Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja 

Komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo un turpmākajā vērtēšanas procesā ņem vērā 

labojumus. Par kļūdu labojumiem un laboto piedāvājuma summu Komisija informē pretendentu. 

Nepieciešamības gadījumā Komisija veiks cenu noapaļošanu līdz 2 (divām) zīmēm aiz komata. 

5.2. Ja piedāvājums šķiet nepamatoti lēts – Komisija rīkojas PIL 53. pantā noteiktajā kārtībā. 

5.3. Ja kāds no Nolikuma 4.1. – 4.3. apakšpunktā norādītajiem dokumentiem (un/vai informācija) 

nav iesniegts, piedāvājums tiks noraidīts. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri 

nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā. Komisija noraida piedāvājumu, ja tas neatbilst attiecīgajā 

vērtēšanas posmā noteiktajām prasībām. 

5.4. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš atbilst visām Iepirkumā 

noteiktajām prasībām un ir iesniedzis attiecīgajā daļā saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, 

ņemot vērā tikai cenu un pretendents nav izslēgts no dalības Iepirkumā Nolikuma 6. punktā noteiktajā kārtībā. 

5.5. Ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, Komisija nosaka uzvarētāju, veicot izlozi 

pretendentu klātbūtnē. 

5.6. Par Komisijas pieņemto lēmumu Pasūtītājs informēs visus pretendentus 3 (trīs) darba dienu 

laikā. 

 

6. IZSLĒGŠANAS GADĪJUMU PĀRBAUDE 

Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. panta astotās daļas izslēgšanas gadījumu pārbaudi 

Komisija veiks, ievērojot šā panta devītās, desmitās, vienpadsmitās un divpadsmitās daļas noteikumus. 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteikto izslēgšanas gadījumu pārbaudi 

Komisija veiks šajā likumā noteiktajā kartībā. 

 

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs _____________________________ Zemgus Vītoliņš 
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2.pielikums 

iepirkuma, ID Nr. KUK 2019/03, nolikumam 

 

PIEDĀVĀJUMS 

„Dārza un meža tehnikas rezerves daļu, preču piegāde un remonts” 

Iepirkuma ID Nr. KUK 2019/03 

 

Informācija 

par 

pretendentu 

Pretendenta nosaukums:  

Reģistrācijas numurs un datums:  

Juridiskā adrese:  

Pasta adrese:  

Tālrunis:  

E-pasta adrese:  

Finanšu 

rekvizīti 

Bankas nosaukums:  

Bankas kods:  

Konta numurs:  

Informācija par 

pretendenta 

kontaktpersonu  

(atbildīgo personu) 

Vārds, uzvārds:  

Ieņemamais amats:  

Tālrunis:  

Pretendents atbilst mazā/ vidējā uzņēmuma statusam (jā/ nē)  

* Jānorāda (jā/ nē) attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam 

“Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams: 

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf 

 

Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkumā „Dārza un meža tehnikas rezerves daļu, preču piegāde 

un remonts”, iepirkuma identifikācijas numurs KUK 2019/03.  

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, tajā skaitā ar tehnisko specifikāciju, un 

piekrītam visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem 

nav. 

Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa. 

 

 

 
 

 

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts 

 

 

 

  

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf
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3.pielikums 

iepirkuma, ID Nr. KUK 2019/03, nolikumam 

 

 

 

Iepirkums “Dārza un meža tehnikas rezerves daļu, preču piegāde un remonts” 

APLIECINĀJUMS 

par pieredzi 

 

Apliecinām, ka mums ir nepieciešamā pieredze atbilstoši iepirkuma “Dārza un meža tehnikas rezerves daļu, 

preču piegāde un remonts”, identifikācijas Nr. KUK 2019/03, nolikuma 4.2. apakšpunkta* prasībām: 

 

 

Nr.p.k. Pasūtītājs, tā 

kontaktinformācija 

Īss preču piegādes apraksts 

un ar to saistītie pakalpojumi   

Līguma 

darbības laiks 

Līguma  

summa  

1.     

2.     

…     

     

 

*Pretendents ne vairāk kā 3 (trijos) iepriekšējos (2016., 2017., 2018.), kā arī 2019. gadā ir veicis vismaz 1 

(vienu) iepirkuma priekšmetam līdzīgas preču piegādes un sniedzis ar šo preču piegādi saistītos pakalpojumus. 

Līdzvērtīgas preču piegādes ir tādas, kur līgumcena par dārza un meža tehnikas rezerves daļu, preču piegādi 

un remontu ir vismaz 5 000 (pieci tūkstoši) EUR bez PVN katrā līgumā. 
 
 
 
 

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts 

 

 


