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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
 

1.1. Iepirkuma procedūra tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk 
tekstā – PIL) 82.panta nosacījumiem, kā arī ņemot vērā šajā nolikumā noteikto kārtību. 

1.2. Iepirkuma mērķis ir panākt atklātumu, pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un 
taisnīgu attieksmi pret tiem, nodrošinot Pasūtītāja rīcībā esošo līdzekļu efektīvu 
izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku, izvēloties piedāvājumu ar viszemāko 
cenu, kas atbilst nolikumā (turpmāk tekstā – Nolikums) noteiktajām prasībām un Tehnisko 
specifikāciju. 

1.3. Publiskā iepirkuma mērķis ir sasniegts, ja noteikts uzvarētājs un ir noslēgts iepirkuma 
līgums par būvmateriālu iegādi. 

 

2. PASŪTĪTĀJS, IEPIRKUMA PRIEKŠMETS, IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS, CPV KODS, 
PAREDZANĀ LĪGUMCENA, PIEGĀDES VIETA UN PRASĪBAS 

 

2.1. Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) 
Vienotais reģistrācijas numurs: 45403000484. 
Adrese: Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV-5201. 
Banka: AS SEB Bank 
Kods: UNLALV2X 
Konts Nr.: LV17UNLA0050005874865 
Tālrunis/Fakss Nr.: +371 652 31206 
E-pasta adrese: info@jknp.lv.  
Iepirkumu veic ar Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde 10.09.2014. rīkojumu Nr.32-r 
izveidotā iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – Komisija). 

2.2. Kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas sniegt informāciju par publiskā iepirkuma nolikumu, 
(turpmāk tekstā – Nolikums) - 
2.2.1. Organizatoriska rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, 

piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana, iepirkuma priekšmets, kvalifikācijas 
prasības, piedāvājumu atvēršana, lēmuma pieņemšana) – Komisijas priekšsēdētājs 
Aivars Rutmanis, Tālr. Nr. +371 652 31206, mob. tālr. Nr. +371 29208176, e-pasta adrese: 
info@jknp.lv. 

2.2.2. Tehniska rakstura jautājumos (Tehniskā specifikācija) – elektrosistēmu inženieris 
Aleksejs Maņaks, Tālr. Nr. +371 652 31206, mob. tālr. Nr. +371 28396680, e-pasta adrese: 
info@jknp.lv. 

2.3. Iepirkuma priekšmets ir būvmateriālu iegāde saskaņā ar šajā Nolikumā un tehniskajā 
specifikācijā izvirzītājām prasībām (Pielikums Nr.4). Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 
(divās) daļās: 
- A daļa – apdares, celtniecības, remonta materiālu un instrumentu iegāde; 
- B daļa – metāla būvmateriālu un izstrādājumu iegāde. 

2.4. Iepirkuma identifikācijas numurs: JKNP 2015/7. 
2.5. CPV kods: 44100000-1 (celtniecības materiāli un saistītie izstrādājumi). 
2.6. Līguma izpildes un piegādes vieta: Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils vai Pasūtītāja 

norādītā vieta Jēkabpils pilsētās robežās. 
2.7. Lai nodrošinātu steidzīgi nepieciešamo preču iegādi, Pretendentam jānodrošina: 

2.7.1. iespēja Pasūtītājam iegādāties preces tirdzniecības vietā, kas atrodas Jēkabpils pilsētā, 
darba dienās no pulksten 900 līdz 1800. Ja vajadzīgā prece neatrodas tirdzniecības vietā, 
tās piegāde uz pasūtītāja norādīto vietu jānodrošina ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) 
stundu laikā, šādā gadījumā Piegādātājs preces piegādi uz pasūtītāja juridisko adresi 
nodrošina par saviem līdzekļiem vai 

2.7.2. Bezmaksas piegāde atsevišķās partijās pēc pasūtītāja pieprasījuma 24 (divdesmit 
četru) stundu laikā neatkarīgi no veiktā pasūtījuma apjoma un summas. 

2.8. Līguma darbības laikā pretendents nedrīkst mainīt piedāvājumā noradītas preču cenas, 
izņemot, ja tās tiek samazinātas vai tiek piemērotas atlaides. 

2.9. Līguma darbības laikā pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt un pirkt mazāku Preču skaitu nekā 
noteikts Tehniskajā specifikācijā. Samaksa veicama tikai par reāli pasūtīto un piegādāto 
Preču skaitu. 

2.10. Pretendentam jānodrošina precēm garantija, ne mazāka, kā to noteicis preces ražotājs. 
2.11. Preču kvalitātei (t.sk. iepakojumam) jāatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 
2.12. Norēķinu veids - pēcapmaksa: 

2.12.1. Vienu reizi mēnesī Pretendents piestāda Pasūtītājam rēķinu un atskaiti par iegādāto 
preci, ja tirdzniecības vieta atrodas Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā; 

2.12.2. Pēc katras piegādes saņemšanas, ja tirdzniecības vieta atrodas ārpus Jēkabpils 
pilsētas administratīvajās teritorijas; 

mailto:info@jknp.lv
mailto:info@jknp.lv
mailto:info@jknp.lv


Iepirkums Id.Nr. JKNP 2015/7 4 

2.12.3. Apmaksa par piegādāto preci notiek ne agrāk kā 25 (divdesmit piecu) dienu laikā no 
rēķina un atskaišu saņemšanas brīža. 

2.13. Iepirkuma līgumā, kas tiks slēgts ar iepirkuma uzvarētāju, plānotais piegādājamo preču 
apjoms līguma izpildes laikā netiks norādīts, bet līguma pielikumā Nr.1 tiks norādītas tikai 
preču cenas bez PVN par vienu iepērkamo vienību. 

2.14. Plānotā līgumcena ir līdz EUR 41 500.00 (Četrdesmit viens tūkstotis pieci simti euro un 00 
centi) bez PVN. 
- A daļa – apdares, celtniecības, remonta materiālu un instrumentu iegāde ir EUR 

36 500.00 (Trīsdesmit seši tūkstoši pieci simti euro 00 centi) bez PVN 
- B daļa – metāla būvmateriālu un izstrādājumu iegāde ir EUR 5 000.00 (Pieci tūkstoši 

euro 00 centi) bez PVN 
2.15. Līguma izpildes laiks – 12 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas 

vai līdz līguma summas pilnīgai apguvei, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais. 
2.16. Pretendentam ir tiesības iesniegt vienu Piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu vai kādu 

no tā daļām. Piedāvājuma variantu iesniegšana nav pieļaujama. 
 

3. IEPIRKUMA NOLIKUMS 
 

3.1. Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams Pasūtītāja mājas lapā internetā 
www.jknp.lv. Ar iepirkuma komisijas apstiprināto nolikumu papīra formātā pretendenti 
var iepazīties Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, Andreja Pormaļa ielā 39, Jēkabpilī, 
LV-5201, 2.stāvā pie sekretāres – lietvedes darba dienās no plkst.8.30 – 11.30 un 13.00 - 
16.00. 

3.2. Atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā 
www.jknp.lv. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai 
un ievērtēt to savā piedāvājumā. 

 

4. PRETENDENTS 
 

4.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt: 
4.1.1. piegādātājs, kas ir juridiska vai fiziska persona, šāda personu apvienība jebkurā to 

kombinācijā (turpmāk tekstā – Pretendents); 
4.1.2. piegādātāju apvienība (turpmāk tekstā arī – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā 

„Pieteikums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam 
jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās:  
4.1.2.1. vienošanās tekstā jāiekļauj: 

1) nosacījums, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir 
atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi, 

2) galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma 
līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāja 
apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja; 

4.1.2.2. ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms 
iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības 
līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajā kārtībā un viens tā 
eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz 
Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar pilnsabiedrības 
nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju. 

4.1.3. personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk tekstā arī – 
Pretendents) nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums” norādot visus sabiedrības 
dalībniekus. 

 

5. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS LAIKS, VIETA UN KĀRTĪBA 
 

5.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015.gada 08.jūlijam plkst. 9.00 Privatizējamais SIA JK Namu 
pārvalde, Andreja Pormaļa ielā 39, Jēkabpilī, LV-5201, 2.stāvā, sekretārei – lietvedei darba 
dienās no plkst.8.30 – 11.30 un 13.00 - 16.00. 

5.2. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai ar pasta sūtījumu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 
5.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā. 

5.3. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām. 

5.4. Ja piedāvājums iesniegts vai saņemts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa 
beigām, to piereģistrē un neatvērtu atdod vai nosūta pa pastu atpakaļ Pretendentam. 

 

6. PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 
 

6.1. Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts. 
 

7. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS 
 

7.1. Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti šādā secībā: 

http://www.jknp.lv/
http://www.jknp.lv/
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7.1.1. Titullapa ar nosaukumu ”Piedāvājums iepirkumam „Būvmateriālu piegāde”, ar 
Identifikācijas Nr. JKNP 2015/7” un Pretendenta nosaukumu, adresi, tālruņa 
numuru, e-pasta adresi. 

7.1.2. Satura rādītājs ar lapu numerāciju. 
7.1.3. aizpildīts un saskaņā ar šā nolikuma 7.8.punktu parakstīts nolikuma 1.pielikums 

„Pieteikums”. 
7.1.4. Finanšu piedāvājums: 

7.1.4.1. aizpildīts un saskaņā ar šā nolikuma 7.8.punktu parakstīts nolikuma 
2.pielikums „Finanšu piedāvājums”.  

7.1.4.2. sagatavots atbilstoši nolikuma 4.pielikumam „Tehniskā specifikācija” 
Tehniskais piedāvājums (Pielikums Nr.5). 

7.1.5. Pretendentu atlases dokumenti: 
7.1.5.1. vienošanās atbilstoši nolikuma 4.1.2. vai 9.5. punkta prasībām. 
7.1.5.2. izziņa vai cits dokuments (tā kopija) par: 

7.1.5.2.1. Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas 
tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu; 

7.1.5.2.2. komercsabiedrības likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas 
tiesībām pārstāvēt komersantu, kura vārdā persona ir 
parakstījusi kādu no šādiem dokumentiem: 1) nolikuma 4.1.2. vai 
9.5.punktā minēto vienošanos, 2) jebkura veida apliecinājumu, 
kas izsniegts atbilstoši PIL 41.panta trešās daļas un 42.panta 
trešās daļas noteikumiem. 

7.1.5.3. aizpildīts nolikuma 3.pielikums „Kvalifikācija”. 
7.1.6. Tehniskais piedāvājums: 

7.1.6.1. Saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu „Tehniskā specifikācija” sagatavots 
„Tehniskais piedāvājums” (Pielikums Nr.5). 

7.2. Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums jāiesniedz arī elektroniskā datu nesējā 
(CD) Excel vai Word formātā, jo tiks pievienots iepirkuma līgumam un atsevišķi parakstīts 
no līguma slēdzēju pusēm. Piedāvātajām cenām jābūt noapaļotām līdz diviem cipariem aiz 
komata. 

7.3. Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski papīra formātā un 
atbilstoši nolikuma pielikumos pievienotajās veidlapām. 

7.4. Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie apliecinājumu 
dokumenti drīkst būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu, apstiprinātu saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem, latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam 
atbild Pretendents. 

7.5. Piedāvājumā drīkst iesniegt dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus. Piedāvājumā vai 
pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentu oriģinālus, 
kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un 
noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam 
publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu 
legalizācijas likuma prasībām. 

7.6. Piedāvājuma dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, 
svītrojumi un papildinājumi. Kļūdainie ieraksti jāpārsvītro un jebkurš labojums jāatrunā 
atbilstoši lietvedības prasībām. 

7.7. Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina 
auklu. Uz uzlīmes jābūt lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un pārstāvja 
amata nosaukumam, parakstam un tā atšifrējumam (iniciālis un uzvārds). 

7.8. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota 
pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā. 

7.9. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1 (viena) kopija, katrs savā 
iesējumā. Uz iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls” vai „Kopija”. 

7.10. Piedāvājuma oriģināls un kopija jāiesaiņo kopā. Uz iesaiņojuma jānorāda Pretendenta 
nosaukums un adrese, Pasūtītāja adrese un piedāvājuma nosaukums: ”Būvmateriālu 
iegāde”, ar Identifikācijas Nr. JKNP 2015/7”, neatvērt līdz 2015.gada 08.jūlijam plkst. 9.00. 

7.11. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un 
tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai 
caurauklots. 

7.12. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē 
un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai 
„Piedāvājuma atsaukums”. 
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8. PASKAIDROJUMI PAR FINANŠU PIEDĀVĀJUMU 
 

8.1. Piedāvātā līgumcena par vienību un kopējo apjomu jānosaka euro bez pievienotās vērtības 
nodokļa (turpmāk tekstā – PVN) un tā tiek ierakstīta nolikuma 2.pielikumā „Finanšu 
piedāvājums”. PVN vērtība tiek ierakstīta atsevišķā kolonā. Cenām jābūt noteiktām ar ne 
vairāk kā 2 (divām) zīmēm aiz komata. 

8.2. Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi 
paredzamās ar konkrēto piegādes izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN. 

8.3. Līgumcena tiek fiksēta uz visu iegādes izpildes laiku un netiks pārrēķināta, izņemot 
iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos. 

9. CITA INFORMĀCIJA 
 

9.1. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot 
informāciju pa faksu, elektroniski, pastu vai piegādājot personiski. 

9.2. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās 
institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms 
iesniegšanas dienas. 

9.3. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un 
iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot nolikumā noteiktajos 
gadījumos, Pretendentiem neatdod.  

9.4. Konkrētā līguma izpildei, lai pierādītu atbilstību nolikuma prasībām, Pretendents drīkst 
balstīties uz citu personu iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura: 
9.4.1. šādā gadījumā Pretendents nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums” norāda visas 

personas, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda 
Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu un 
Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu 
nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei un apliecinājumu par 
gatavību slēgt sabiedrības līgumu;  

9.4.2. ja ar Pretendentu, kurš konkrētā līguma izpildei balstās uz citu personu iespējām, 
lai pierādītu atbilstību nolikuma 3.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām, tiks 
nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas 
Pretendentam ar personām, uz kuru iespējām tas balstās, jānoslēdz sabiedrības 
līgums Civillikuma 2241. – 2280.panta noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs 
(oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības 
līguma noslēgšanu var aizstāt ar pilnsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot 
reģistrācijas dokumenta kopiju. 

9.5. Pretendents drīkst nodot apakšuzņēmējam Piegādes daļas veikšanu. Piedāvājumā 
(Nolikuma 3.pielikumā „Kvalifikācija”) jāuzrāda visi apakšuzņēmēji un viņu apliecinājums 
par gatavību iesaistīties līguma izpildē un par kādu daļu no līguma būs noslēgti 
apakšuzņēmēju līgumi. 

 

10. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 

10.1. Iepirkumu komisijas tiesības: 
10.1.1. Ja Pretendents iesniedzis dokumentu atvasinājumus, tad šaubu gadījumā par 

iesniegtā dokumenta atvasinājuma autentiskumu iepirkuma komisija var pieprasīt 
Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu atvasinājumu oriģinālus vai 
apliecinātas dokumentu kopijas. 

10.1.2. Iepirkumu komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertu ar 
padomdevēja tiesībām. 

10.1.3. Komisija var pieprasīt, lai Pretendents vai kompetentas institūcijas papildina vai 
izskaidro dokumentus, kas iesniegti atbilstoši šī Nolikuma prasībām. Komisija 
nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde. 

10.1.4. Iepirkuma komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.  
10.2. Iepirkumu komisijas pienākumi: 

10.2.1. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras norises dokumentēšanu. 
10.2.2. Iepirkuma komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma 

procedūras dokumentiem Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde mājaslapā 
internetā www.jknp.lv, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz 
vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma 
procedūras izsludināšanas brīdi.  

10.2.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus rakstveidā pa faksu vai pa pastu pieprasījis 
papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz 
piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, iepirkuma 
komisija to sniedz pa faksu iespējami īsā laikā pirms piedāvājumu iesniegšanas 

http://www.jknp.lv/
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termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas 
uzdevis jautājumu, Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājaslapā internetā 
www.jknp.lv, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto 
jautājumu. 

10.2.4. Gadījumā, ja iepirkuma komisija konstatē, ka iepirkuma dokumentācijā veicami 
grozījumi, iepirkuma komisija pārtrauc iepirkumu (PIL 8.2 panta vienpadsmitā 
daļa). 

10.2.5. Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati 
būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to 
iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to 
atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. 
Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz 
informāciju par vērtēšanas procesu. 

10.2.6. Iepirkuma komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar 
PIL, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.  

10.2.7. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija nedrīkst 
pieprasīt vai pieņemt no Pretendentiem tādus dokumentus vai informāciju, kura 
tikusi pieprasīta jau šajā nolikumā, bet nav iesniegta. 

10.2.8. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir 
neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija 
izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Termiņu 
nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas 
nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai. Ja iepirkuma 
komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet 
Pretendents to nav izdarījis atbilstoši iepirkuma komisijas noteiktajām prasībām, 
iepirkuma komisijai nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai 
papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija. 

 

11. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 

11.1. Pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma nolikumu. Papildu 
informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam pa faksu vai pa pastu.  

11.2. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām. 
11.3. Sniegt patiesu informāciju. 
11.4. Sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama 

piedāvājumu vērtēšanai. 
11.5. Pretendents var pieprasīt un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas saņemt 

piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju. 
11.6. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās 

institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu 
vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai 
situācijai. 

11.7. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā 
tiesības vai iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma 
pārsūdzēšana neaptur tā darbību (PIL 8.2 panta astoņpadsmitā daļa). 

 

12. PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA 
 

12.1. Piedāvājumu atvēršana atklātā iepirkumu komisijas sēdē nav paredzēta. 
 

13. PRETENDENTU ATLASE 
 

13.1. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu noformējuma atbilstību nolikuma 7.6., 7.8. un 
7.9. punktu prasībām un atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas 
prasībām. 

13.2. Iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā 
jebkurā no šādiem gadījumiem: 
13.2.1. attiecībā uz Pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 

piektajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;  
13.2.2. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas un piesaistīto apakšuzņēmēju 

kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju un šai 
informācijai ir būtiska nozīme kvalifikācijas apliecināšanai; 

13.2.3. Pretendents nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikumā prasītajiem 
dokumentiem vai dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, vai iesniegtā 
dokumenta oriģinālam nav juridiska spēka. Iepirkuma komisija nenoraida 
piedāvājumu, ja trūkstošo informāciju (papilddokumentus, papildinformāciju) 
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iespējams iegūt, lūdzot Pretendentam vai kompetentai institūcijai izskaidrot vai 
papildināt iesniegtajos dokumentos ietverto informāciju; 

13.2.4. Pretendenta piedāvājumā norādītā pieredze līdzīgu piegāžu veikšanā nav 
atbilstoša nolikuma 3.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām; 

13.2.5. Piedāvājumu vai tā daļu ir parakstījusi persona bez paraksta tiesībām un nav 
iesniegts dokuments saskaņā ar Nolikuma 7.8.punktu. 

 

14. TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE 
 

14.1. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību 
Tehniskajai specifikācijai.  

14.2. Pretendents, aizpildot Nolikuma 5.pielikumu „Tehniskais piedāvājums” nedrīkst patvaļīgi 
veikt grozījumus: izlaist atsevišķus nosaukumus, papildināt ar jauniem nosaukumiem, 
grozīt nosaukumu vai mērvienību (izņemot Tehniskajā specifikācijā atrunātos gadījumus). 

 

15. FINANŠU PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 
 

15.1. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu 
piedāvājumā ir iekļautas visas prasītās izmaksas vai nav aritmētiskās kļūdas, vai nav 
saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas. 

15.2. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu Komisija paziņo Pretendentam, kura 
pieļautās kļūdas labotas. 

15.3. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. 
15.4. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu. Iepirkuma komisija 

izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.  
 

16. IEPIRKUMA PĀRTRAUKŠANA 
 

16.1. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums (PIL 8.2 panta 
vienpadsmitā daļa). Iepirkuma komisija sagatavo lēmumu, kurā ietver pamatojumu 
iepirkuma pārtraukšanai un publicē to savā mājaslapā internetā, kā arī nosūta informāciju 
visiem pretendentiem nolikuma 18.3.punktā noteiktā kārtībā 

 

17. PRETENDENTA, KURAM BŪTU PIEŠĶIRAMAS LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBAS, 
PĀRBAUDE PIRMS LĒMUMA PIEŅEMŠANAS 

 

17.1. Iepirkuma komisija pirms lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas: 
17.1.1. pārliecinās, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot 

gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga 
veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu 
un maksātnespējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā 
darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas netiek likvidēts; 

17.1.2. pārliecinās, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas 
tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 
(viens simts piecdesmit) euro. 

17.2. Pasūtītājs pārbaudi veic Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajā kārtībā. 
17.3. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendentam ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 (viens simts 
piecdesmit) euro, tā informē Pretendentu un nosaka termiņu – 10 (desmit) darbdienas pēc 
informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu 
nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu 
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 
pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro, iesniedz attiecīgi Pretendenta vai tā pārstāvja 
apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai 
pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc Pasūtītāja nosūtītās 
informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā, valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 (viens simts 
piecdesmit) euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, Pasūtītājs 
pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā (PIL 8.2 panta astotās daļas 2.punkts).  

17.4. Iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem 
gadījumiem: 
17.4.1. pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu 
kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un 
maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, 
uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts (PIL 8.2panta piektās daļas 
1.punkts); 
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17.4.2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 (viens simts 
piecdesmit) euro (PIL 8.2panta piektās daļas 2.punkts); 

17.4.3. Pretendents noteiktajā termiņā bez attaisnojoša iemesla neiesniedz pieprasītās 
izziņas vai informāciju. 

 

18. LĒMUMA PIEŅEMŠANA, PAZIŅOŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA 
 

18.1. Iepirkuma komisija atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, 
pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas 
piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju (skat. nolikuma 
15.4.punktu), ja Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 82.panta 
piekto daļu. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos 
Pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu Pretendentu piedāvātās līgumcenas un par 
uzvarētāju noteiktā Pretendenta salīdzinošās priekšrocības (PIL 8.2 panta devītā daļa).  

18.2. Iepirkuma komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaicīgi informē 
visus Pretendentus par iepirkumā izraudzīto Pretendentu, nosūtot informāciju pa pastu, 
faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, un saglabājot pierādījumus 
par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu. Iepirkuma komisija 3 (triju) darbdienu laikā 
pēc Pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta Pretendentam 18.1.punktā 
minēto lēmumu, kā arī nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju lēmumam, publicējot 
to savā mājaslapā internetā (PIL 8.2panta desmitā daļa). 

18.3. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt publisko iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir 
objektīvs pamatojums. Komisija publicē paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja 
mājaslapā internetā par iepirkuma rezultātiem, kurā norāda pamatojumu un informē visus 
Pretendentus par pieņemto lēmumu triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 
Pamatojumā norāda apstākļus, kas bija par pamatu iepirkuma pārtraukšanai. 

18.4. Ja Pretendenta piedāvājuma sastāvā iekļautie dokumenti neatbilst Nolikumam 
pievienotajai Tehniskajai specifikācijai vai citām Nolikuma prasībām, Komisija turpmāk šo 
piedāvājumu neizskata un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības piedāvājumu 
izvērtēšanā. 

18.5. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām 
Nolikumā izvirzītajām prasībām, kuram ir pienācīga kvalifikācija, piedāvājums ir ar 
viszemāko cenu. 

18.6. Iepirkuma komisija, ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicē 
informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 
internetā. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi iepirkuma līgums vai tā grozījumi, 
iepirkuma komisija Pasūtītāja mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā 
grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot 
komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir 
pieejams Pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne 
mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas. (PIL 8.2 panta divpadsmitā, 
trīspadsmitā daļa). 

18.7. Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 5 (piecu) darba dienu 
laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt iepirkuma līgumu. 

18.8. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju 18.7. punktā 
norādītajā termiņā, Komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu. 
Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Komisija pieņem 
lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu 

18.9. Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 
6.pielikumam „Līguma projekts”. 

 

Pielikumi: 
Nr. 1 – Pieteikums. 
Nr. 2 – Finanšu piedāvājums. 
Nr. 3 – Kvalifikācija. 
Nr. 4 – Tehniskā specifikācija. 
Nr. 5 – Tehniskais piedāvājums. 
Nr. 6 – Līguma projekts. 
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Pielikums Nr.1 

PIETEIKUMS 
DALĪBAI IEPIRKUMĀ 

”BŪVMATERIĀLU IEGĀDE” 
Identifikācijas Nr. JKNP 2015/7 

 

 

 

   
sastādīšanas vieta  datums 

Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde 
Iepirkumu komisija 

Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV-5201 
 

 
Iepazinušies ar Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde organizētā publiskā iepirkuma 

„Būvmateriālu iegāde” (ID Nr. JKNP 2015/7) nolikumu, pieņemot visas nolikumā un līgumā 
projektā noteiktās prasības, piedāvājam veikt būvmateriālu pārdošanu Privatizējamais SIA JK 
Namu pārvalde vajadzībām. 

Iesniedzam piedāvājumu, kas sastāv no: 
- šī pieteikuma un atlases dokumentiem, 
- Tehniskā piedāvājuma, 
- Finanšu piedāvājuma. 
1. Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 
2. Mēs visi kopā, kā arī katrs no piegādātāju apvienības dalībniekiem, katrs no 

personālsabiedrības dalībniekiem (ja pretendents ir personālsabiedrība), un katrai mūsu 
norādītajai personai, uz kuras iespējām mēs balstāmies, lai apliecinātu, ka kvalifikācija 
atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 
prasībām. 

3. Piekrītam visām iepirkuma ID Nr. JKNP 2015/7 nolikumā un līgumprojektā izvirzītajām 
prasībām. 

4. Esam apzinājuši tos darbus un to izmaksas, kas ir nepieciešamas, lai veiktu būvmateriālu 
pārdošanu. 

5. Piedāvātajā līgumcenā esam ievērtējuši iepriekšējā punktā konstatētās izmaksas līdz tādai 
detalizācijas pakāpei, kāda ir nepieciešama būvmateriālu pārdošanas veikšanai līguma 
projektā noteiktajā apjomā, kvalitātē un termiņā. 

6. Apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus nolikumā 
izklāstītos nosacījumus un strādāt pie līguma izpildes. 

7. Piekrītam nodrošināt būvmateriālu pārdošanu no līguma noslēgšanas brīža uz 12 
(divpadsmit) mēnešiem. 

 

Pretendenta nosaukums:  ____________________________________________________ 

Reģistrēts    ____________________________________________________ 

Juridiskā/deklarētā adrese:  ____________________________________________________ 

Bankas nosaukums un filiāle:  ____________________________________________________ 

Konta Nr.:    ____________________________________________________ 

Kontaktpersona:    ____________________________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

________________________________________________________________ 
                  (tālruņa numurs) 

________________________________________________________________ 
                      (faksa numurs) 

________________________________________________________________ 
                      (e-pasta adrese) 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
(pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums) 
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Pielikums Nr.2 

PRETENDENTS AIZPILDA UN NOFORMĒ UZ SAVAS VEIDLAPAS 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM 
”BŪVMATERIĀLU IEGĀDE” 

Identifikācijas Nr. JKNP 2015/7 
 

 

 

 

Kam Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde 
Pretendents  
Adrese  
Datums  
Pretendenta kontaktpersona 
(vārds, uzvārds, amats, telefons) 

 

Citi uzņēmēji 
(uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās 

Pretendents, atbilstoši šī nolikuma prasībām) 

 

 

 

 
Iepazīstoties ar publiskā iepirkuma nolikuma „Būvmateriālu iegāde” (Identifikācijas Nr. 

JKNP 2015/7) noteikumiem, tajā skaitā ar tehniskās specifikācijas prasībām, mēs piedāvājam 
nodrošināt būvmateriālu piegādi visu līguma laika periodu, tas ir, 12 (divpadsmit) mēnešus no 
līguma noslēgšanas dienas par šādu cenu: 
 

Iepirkuma 
daļa 

Iepirkuma nosaukums EUR 
(bez PVN) 

EUR 
(PVN 21%) 

EUR 
(ar PVN) 

A Apdares, celtniecības, remonta 
materiālu un instrumentu iegāde 
saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā 
iekļauto preču sortimentu un apjomu. 

   

B Metāla būvmateriālu un izstrādājumu 
iegāde saskaņā ar Tehniskajā 
specifikācijā iekļauto preču sortimentu 
un apjomu. 

   

 

A daļa (_____________________________________________________________________________) 
cena bez PVN vārdiem 

 

B daļa (_____________________________________________________________________________) 
cena bez PVN vārdiem 

 

 

 

 

 

Garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, 
kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā. 

Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar 
attiecīgās Piegādes pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā, Tehniskajai specifikācijai atbilstošu 
elektroinstalācijas preču piegādes izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, 
piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā 
arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām 
 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

(paraksts) 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(amats, pilnvarojums) 

 

 
Pieteikums sastādīts un parakstīts 2015.gada “___”._______________________________________ 
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Pielikums Nr.3 

KVALIFIKĀCIJA 

Kvalifikācijas prasības publiskā iepirkuma „Būvmateriālu iegāde”, identifikācijas Nr. 
JKNP 2015/7 pretendentam: 
 

1. Pretendenta pieredze: 
Pretendentam (personu apvienības gadījumā vismaz vienam no tās dalībniekiem) 
iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2012.gada līdz 2014.gadam (ieskaitot)) jābūt pieredzei 
būvmateriālu piegādē, kas atbilst zemāk norādītajai prasībai: 

 

Prasība 
1.1. Pabeigtiem vismaz 3 (trīs) līgumiem par būvmateriālu piegādi, un vismaz viena 

līguma vērtība ir ne mazāka par Pretendenta piedāvāto līgumcenu šajā iepirkumā.  
 

Lai apliecinātu pieredzi un 1.1.punktā noteikto prasību izpildi, tabulā jānorāda informācija 
par pabeigtiem līgumiem, kas atbilst minētajai prasībai, kā arī jāpievieno atsauksmes par 
vismaz 2 (divu) tabulā norādīto līgumu izpildi, kas atbilst 1.1.punkta noteiktajai prasībai.  

Tabula 

N
r.

p
.k

. Līguma 
nosaukums, 
līguma Nr., 

datums 

Līguma 
darbības 

laiks 

Līguma cena 
EUR  

(bez PVN) 

Līguma ietvaros 
veikto piegāžu 

apraksts 

Pasūtītājs, 
kontaktpersona

, tālrunis 

1      
2      
3      

 
2. Apakšuzņēmēju saraksts: 
 

Apakšuzņēmēja 
nosaukums 

Veicamā Piegādes līguma daļa  
Piegādes daļas nosaukums 
no Tehniskās specifikācijas 

% no piedāvājuma cenas 

   
   
 Kopā (%)  

 

Pretendenta personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja apliecinājums par 

gatavību iesaistīties līguma izpildē. 
 

Ar šo __________________________ (<personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja 
nosaukums >)apņemas strādāt pie iepirkuma līguma „___” nosaukums „ID numurs” izpildes kā 
pretendenta <Pretendenta nosaukums> personu apvienības dalībnieks / vai / apakšuzņēmējs <atstāt 
vajadzīgo>, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. 

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams 
paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem ______________________________________________ 
(<personu apvienībā ietilpstošā dalībnieka/apakšuzņēmēja nosaukums (<atstāt vajadzīgo>)) apņemas 
nekavējoties informēt pasūtītāju. 
 

Personu apvienībā ietilpstošā uzņēmuma/apakšuzņēmēja 
nosaukums (<atstāt vajadzīgo>) 

 

1Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats  
Paraksts  
Datums  

 

 
Pretendenta pārstāvis _______________________________________________________________ 

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 

                                                 
1
 Attiecas uz personu apvienības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem - juridiskām personām. 
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Pielikums Nr.4  
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA IEPIRKUMAM „BŪVMATERIĀLU IEGĀDE” 
A -DAĻA 

”APDARES, CELTNIECĪBAS, REMONTA MATERIĀLU UN 
INSTRUMENTU IEGĀDE” 

Identifikācijas Nr. JKNP 2015/7 
 

N
r.

p
.k

. 

Preces nosaukums un apraksts 

M
ēr

v
ie

n
īb

a Plānotais 

apjoms 

līguma 

darbības 

laikā 
1.  Emalja alkīda PENTAPRIM balta 2.7L vai ekvivalents gab. 15 
2.  Emalja alkīda PENTAPRIM balta 0.9L vai ekvivalents gab. 25 
3.  Emalja alkīda PENTAPRIM zaļa 2.7L vai ekvivalents gab. 15 
4.  Emalja alkīda PENTAPRIM zaļa 0.9L vai ekvivalents gab. 25 
5.  Emalja alkīda PENTAPRIM dzeltena 2.7L vai ekvivalents gab. 15 
6.  Emalja alkīda PENTAPRIM dzeltena 0.9L vai ekvivalents gab. 25 
7.  Emalja alkīda grīdas krāsošanai 0.9L dzeltenbrūna gab. 20 
8.  Emalja alkīda grīdas krāsošanai 0.9L sarkanbrūna gab. 20 
9.  Emalja alkīda grīdas krāsošanai 2.7L dzeltenbrūna gab. 25 
10.  Emalja alkīda grīdas krāsošanai 2.7L sarkanbrūna gab. 25 
11.  Krāsa metālam Hammerita SMOOTH tumši brūna 2.5 L vai ekvivalents gab. 20 
12.  Nitrolaka spīdīga (2.7L) gab. 30 
13.  Nitrolaka pusmatēta (2.7L) gab. 30 
14.  Šķīdinātājs 646 1L gab. 30 
15.  Šķīdinātājs 646 5L gab. 25 
16.  Acetons 1L gab. 20 
17.  Acetons 5L gab. 15 
18.  Vaitspirts 1L gab. 20 
19.  Vaitspirts 5L gab. 15 
20.  KNAUF Betokontakt minerālās pamatnes grunts 1Lvai ekvivalents gab. 20 
21.  KNAUF Tiefengrund universālā grunts 1Lvai ekvivalents gab. 25 
22.  Tapešu līme, papīra tapešu līmēšanai Metilan 250 gr vai ekvivalents kg 25 
23.  KNAUF Rotband ģipša apmetums vai ekvivalents (30 kg) gab. 50 
24.  Pufas (pildījuma+finiša špaktele iekštelpām) 10 kg vai ekvivalents gab. 15 
25.  Knauf Uniflot 5 kg vai ekvivalents gab. 25 
26.  Sakret superelastīgā flīžu līme FFK (25 kg) vai ekvivalents gab. 25 
27.  Sakret BAK (armēšanas un līmēšanas līme) (25 kg) vai ekvivalents gab. 25 
28.  Sakret GMS gāzbetona līmēšanai 25 kg vai ekvivalents gab. 25 
29.  Sakret 3-40 mm BAM grīdu izlīdzināšanai25 kg vai ekvivalents gab. 20 
30.  Sakret C35 BH hidrobetons 40 kg vai ekvivalents gab. 20 
31.  Sakret C25 BE betons 40 kg vai ekvivalents gab. 25 
32.  Sakret ZM būvjava 40 kg vai ekvivalents gab. 25 
33.  Remontjava Remo-Rapid 25 kg vai ekvivalents gab. 25 
34.  Špaktele nobeiguma Weber LR+ no 1-5 mm 25 kg vai ekvivalents gab. 25 
35.  SHEETROCK universālā gatavā špaktele 28 kg vai ekvivalents gab. 15 
36.  Krāsojamās tapetes(platums 1.06 m) t/m 250 
37.  Sadolin Stop grund grunts krāsa 5 l vai ekvivalents  gab 30 
38.  Rialkit uz ūdens bāzes pusmatēta krāsa sienām 2.7 lvai ekvivalents  gab 50 
39.  Master Lux Aqua krāsa 2.5 l vai ekvivalents  gab 50 
40.  Sadolin Bindo 7 matēta lateksa krāsa 2.5 l vai ekvivalents gab 50 
41.  Sadolin Bindo 20 lateksa krāsa 2.5 l vai ekvivalents gab 50 
42.  Ota Hardy Lacke platums 40 mm vai ekvivalents gab. 15 
43.  Ota Kana platums 50 mm vai ekvivalents gab. 15 
44.  Ota Hardy platums 80 mm vai ekvivalents gab. 15 
45.  Ota Hardy Acryl-Lacke 30 mmx120 mm vai ekvivalents gab. 15 
46.  Apaļā ota 14 gab. 15 
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47.  Apaļā ota 12 gab. 15 
48.  Lielā ota balsināšanai ar krītu(Mahlovica) gab. 10 
49.  Ota radiatoriem Hardy Latex 2 collas vai ekvivalents gab. 15 
50.  Ota radiatoriem Hardy Latex 2.5 collas vai ekvivalents gab. 15 
51.  Ota griestiem 40x140 mm gab. 15 
52.  Tapešu griežamais nazis asmeņa platums 18 mm gab. 15 
53.  Elita color rullīši krāsošanai platums 70 mm vai ekvivalents gab. 15 
54.  Elita color rullīši krāsošanai platums 100 mm vai ekvivalents gab. 15 
55.  Elita color rullīši krāsošanai platums 150 mm vai ekvivalents gab. 15 
56.  Rullis Hardy Hardex krāsošanai platums 180 mm vai ekvivalents gab. 15 
57.  Rullis Hardy Hardex krāsošanai platums 250 mm vai ekvivalents gab. 15 
58.  Kāts krāsošanas rullim diametrs 6 mm garums 400 mm gab. 10 
59.  Kāts krāsošanas rullim diametrs 8 mm garums 250 mm gab. 10 
60.  Kāts krāsošanas rullim diametrs 8 mm garums 180 mm gab. 10 
61.  Špakteļlāpstiņa ar plastmasas rokturi platums 40 mm gab. 10 
62.  Špakteļlāpstiņa ar plastmasas rokturi platums 100 mm gab. 10 
63.  Špakteļlāpstiņa ar plastmasas rokturi platums 150 mm gab. 10 
64.  Špakteļlāpstiņa ar plastmasas rokturi platums 200 mm gab. 10 
65.  Špakteļlāpstiņa rievotā platums 180 mm gab. 10 
66.  Špakteļlāpstiņa gumijas platums 150 mm gab. 10 
67.  Pistole Hardy Profi pastiprināta hermētiķim vai ekvivalents gab. 10 
68.  Režģis krāsas nospiešanai 31x26 cm gab. 20 
69.  Režģis krāsas nospiešanai 28x24 cm gab. 20 
70.  Režģis krāsas nospiešanai 18x21 cm gab. 20 
71.  Krāsošanas spainis 10-12 litri gab. 10 
72.  Krāsošanas spainis 5-6 litri gab. 10 
73.  Plēve virsmu nosegšanai pirms krāsošanas 4x12.5 m (50 kv/m) gab. 25 
74.  Plēve virsmu nosegšanai pirms krāsošanas 4x5 m (20 kv/m) gab. 20 
75.  Silikons balts izspiežamā tūbā 250-260 ml gab. 40 
76.  Akrīls balts izspiežamā tūbā 300-310 ml gab. 40 
77.  MAKROFLEX PRO montāžas putas 750ml vai ekvivalents gab. 200 
78.  Putu pistoles tīrītājs 300-400 ml gab. 30 
79.  Līme uz ūdens bāzes Casco Fix-In vai ekvivalents gab. 15 
80.  Krāsotāju lenta Tesa platums 38 mm, garums 50 metri vai ekvivalents gab. 25 
81.  Krāsotāju lenta Tesa platums 50 mm, garums 50 metri vai ekvivalents gab. 25 
82.  Līmlenta caurspīdīga mitrumizturīga Tesa 10 m x 48 mm vai ekvivalents gab. 25 
83.  Plēve siltumnīcu biezums 100 mikroni m² 300 
84.  Minerālvate vate ruļļos 50mm(rullī 21.12m2) pakas 10 
85.  Minerālvate ruļļos 100mm(rullī 11.16m2) pakas 10 
86.  Akmens vate loksnēs  50 x 610 x 1220 mm (10.42m2 pakā) pakas 10 
87.  Akmens vate loksnēs  100 x 610 x 1220 mm  (5.95m2 pakā) pakas 10 
88.  Stikla bloks, balts, 190x190x80 mm gab. 200 
89.  Šamota ugunsdrošais ķieģelis 250*124*65 gab. 600 
90.  Ķieģelis krāšņu gab. 1000 
91.  Dūmvadu ķieģeļi (250x85x65) gab. 1500 
92.  Cements 40kg M-500 maisi 350 
93.  Būvjavu plastificējoša piedeva 1L litrs 50 
94.  Cietēšanas paātrinātājs būvjavām un betoniem litrs 25 
95.  Pretsala līdzeklis -12 celsija grādi būvjavām un betoniem litrs 25 
96.  Ģipškartons m² 50 
97.  Mitrumizturīgais ģipškartons m² 50 
98.  Gāzbetons 150x250x600 mm m3 30 
99.  Keramzītbetona bloki 300 mm m3 10 
100.  Māla pulveris 40 kg gab. 8 
101.  OSB plāksne 15mm 1.25x2.5m gab. 50 
102.  OSB plāksne 6mm 1.25x2.5m gab. 50 
103.  OSB plāksne 8mm 1.25x2.5m gab. 50 
104.  OSB plāksne 10mm 1.25x2.5m gab. 50 
105.  OSB plāksne 12mm 1.25x2.5m gab. 50 
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106.  OSB plāksne 18mm 1.25x2.5m gab. 50 
107.  OSB plāksne 22mm 1.25x2.5m gab. 50 
108.  Preskartons  m² 100 
109.  Putuplasts (biezums 50 mm)  m² 100 
110.  Piekaramā durvju atslēga 50 mm gab. 30 
111.  Digitālā durvju atslēga Zone vai ekvivalents gab. 20 
112.  Metāliskā kodu atslēga ar cipariem ZKP-40 vai ekvivalents gab. 20 
113.  Durvju mehāniskais pievilcējs (durvju svars 80 kg) gab. 30 
114.  Durvju atbalsta atsperkāja (diametrs no15 mm-25 mm, garums no 150 

mm-250 mm) 
gab. 60 

115.  Piekaramās atslēgas kronšteins L=150-160 mm gab. 30 
116.  Cilindra mehānisms ar atslēgām(cilindra garums no 60-62 mm) gab. 60 
117.  Eņģes uzliekamās (no 500 mm līdz 600 mm) gab. 40 
118.  Pilnas gruntētas durvis ar kārbu 21-7 gab. 6 
119.  Pilnas gruntētas durvis ar kārbu 21-8 gab. 6 
120.  Pilnas gruntētas durvis ar kārbu 21-9 gab. 6 
121.  MDF aploda balta gruntēta 12x70x2200 komplekts kompl. 18 
122.  Metāla siltinātas durvis (860x2050, biezums 70 mm) gab. 3 
123.  Metāla siltinātas durvis (960x2050, biezums 70 mm) gab. 3 
124.  Armatūras siets 3x150x150 m² 30 
125.  Grīdas lamināts klase 32 m² 60 
126.  Ventilācijas restītes cinkotas 250x280 gab. 60 
127.  Durvju viras kreisās PM125 gab. 100 
128.  Durvju viras labās PM125 gab. 100 
129.  Logu viras labās 70mm x 55 mm gab. 50 
130.  Logu viras kreisās 70mm x 55 mm gab. 50 
131.  Cilindra mehānismi 60mm-62mm ar atslēgām gab. 60 
132.  Iekaļamā atslēga (Kurzemes tipa) vai ekvivalents gab. 60 
133.  Piekaramā atslēga 75mm x 134mm gab. 20 
134.  Durvju atsperes 300 mm -400 mm gab. 25 
135.  Durvju rokturi (pieskrūvējami) no 200- 250 mm  gab. 70 
136.  Špaktele kokam (priede) 0,5l gab. 20 
137.  PVA līme vai ekvivalents litri 60 
138.  Hermētiķis akrila balts 260ml gab. 30 
139.  Hermētiķis Universālais 260ml gab. 30 
140.  Hermētiķis sanitārais 260 ml gab. 30 
141.  Logu stikls 4 mm biezumā ar izmēru 1200x1300 mm loksnes 150 
142.  Logu stūrīši 145x145x25 mm gab. 60 
143.  Linolejs 3 m platums, vienkrāsains 2,8 mm biezs m² 100 
144.  Bloku pasta kastītes (blokā 5 pasta kastītes) kompl. 60 
 

B -DAĻA 

”METĀLA BŪVMATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU IEGĀDE” 
Identifikācijas Nr. JKNP 2015/7 

N
r.

p
.k

. 

Preces nosaukums un apraksts 

M
ēr

v
ie

n
īb

a Plānotais 
apjoms 
līguma 

darbības 
laikā 

1. Apaļdzelzs 6,5 m 50 
2. Apaļdzelzs 8 m 50 
3. Apaļdzelzs 10 m 50 
4. Apaļdzelzs 12 m 50 
5. Apaļdzelzs 16 m 50 
6. Apaļdzelzs 20 m 50 
7. Apaļdzelzs 25 m 50 
8. Plakandzels 20x4        m 60 
9. Plakandzels 30x5       m 40 

10. Plakandzels 40x4      m 40 
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11. Plakandzels 40x6       m 30 
12. Plakandzels 50x6       m 30 
13. Kvadrātcaurule 25x25 m 60 
14. Kvadrātcaurule 30x30 m 70 
15. Leņķis 30x30     m 40 
16. Leņķis 40x40       m 40 
17. Leņķis 40x45       m 30 
18. Armatūra 14 m 50 
19. Armatūra 16 m 30 

BULTSKRŪVES 
20. Bultskrūves ar pilno vītni M6x40 gab 300 
21. Bultskrūves ar pilno vītni M8x20 gab 300 
22. Bultskrūves ar pilno vītni M10x45 gab 300 
23. Bultskrūves ar pilno vītni M12x35 gab 300 
24. Uzgrieznis M-6 gab 300 
25. Uzgrieznis M-8 gab 300 
26. Uzgrieznis M-10 gab 300 
27. Uzgrieznis M-12 gab 300 
28. Uzgrieznis M-16 gab 300 

METĀLA LOKSNES 
29. 0,5mm-   (1250*2500)   cinkotā gab. 30 

SKRŪVES KOKAM 
30. 2,5*15 gab. 1500 
31. 3*45 gab. 1500 
32. 3,5*16 gab. 1000 
33. 3,5*45 gab. 1500 
34. 3,5*50 gab. 1500 
35. 4*30 gab. 1500 
36. 4*35 gab. 1500 
37. 4*40 gab. 1500 
38. 4*45 gab. 1500 
39. 4*70 gab. 1500 
40. 4,5*35 gab. 1500 
41. 4,5*45 gab. 1500 
42. 4,5*50 gab. 1500 
43. 4,5*70 gab. 1500 
44. 5*50 gab. 1300 
45. 5*60 gab. 1300 
46. 5*70 gab. 1300 
47. 6*40 gab. 600 
48. 6*50 gab. 600 
49. 6*70 gab. 600 
50. 6*80 gab. 600 
51. 6*100 gab. 600 
52. 6*120 gab. 600 

SPECIĀLĀS SKRŪVES KOKAM, PLAISAS NERADOŠAS 
53. 3,5*30 gab. 1500 
54. 3,5*40 gab. 1500 
55. 3,5*50 gab. 1500 
56. 4*40 gab. 1500 
57. 4*50 gab. 1500 
58. 4*60 gab. 1500 
59. 5*50 gab. 1000 
60. 5*60 gab. 1000 
61. 5*80 gab. 1000 
62. 5*90 gab. 1000 
63. 6*100 gab. 1000 

SPECIĀLĀS SKRŪVES KOKAM, PLAISAS NERADOŠAS, ĀRDARBIEM, AR 
PRETKOROZIJAS KLASI C4 
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64. 4,8*30 gab. 1500 
65. 4,8*40 gab. 1500 
66. 4,8*50 gab. 1500 
67. 4,8*70 gab. 1500 

REĢIPŠA SKRŪVES KOKAM 
68. 25 gab. 1500 
69. 32 gab. 1500 
70. 45 gab. 1500 
71. 51 gab. 1500 

REĢIPŠA SKRŪVES METĀLAM 
72. 25 gab. 1000 
73. 32 gab. 1000 

SKRŪVES METĀLAM 
74. 5*30 gab. 300 
75. 5*40 gab. 300 
76. 5*50 gab. 300 

DĪBEĻI 
77. 8*40 gab. 500 
78. 6*30 gab. 500 

DĪBEĻNAGLAS 
79. 8*80 gab. 400 
80. 8*120 gab. 300 

CELTNIECĪBAS APAĻAS NAGLAS 
81. 1.2*20 kg. 20 
82. 1.6*40 kg. 20 
83. 4*100 kg. 60 
84. 4*120 kg. 80 

DEKORATĪVĀS NAGLAS ONDULINE 
85. Sarkanas naglas cepurītes kg. 30 
86. Zaļas naglas cepurītes kg 30 
87. Brūnas naglas cepurītes kg 30 

JUMTA SKRŪVE 
88. 4.8*19 kg 20 
89. 4.8*28 kg 20 
90. 4.8*35 kg 20 
91. 4.8*50 kg 20 
92. 4.8*70 kg 20 

ALUMĪNIJA KNIEDE 
93. 3.2*8 kg 20 
94. 3.2*12.7 kg 20 

 

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA: 
1. Līguma izpildes un piegādes vieta - Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils vai Pasūtītāja norādītā 

vieta Jēkabpils pilsētās robežās. 
2. Līguma izpildes laiks – 12 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas vai 

līdz līguma summas pilnīgai apguvei, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais. 
3. Iepirkuma līgumā, kas tiks slēgts ar iepirkuma uzvarētāju, plānotais piegādājamo preču 

apjoms līguma izpildes laikā netiks norādīts, bet līguma pielikumā Nr.2 (Tehniskais 
piedāvājums/Tehniskā specifikācija tiks norādītas tikai preču cenas bez PVN par vienu 
iepērkamo vienību. 

4. Lai nodrošinātu steidzīgi nepieciešamo preču iegādi, Pretendentam jānodrošina: 
4.1. iespēja Pasūtītājam iegādāties preces tirdzniecības vietā, kas atrodas Jēkabpils pilsētā, 

darba dienās no pulksten 900 līdz 1800. Ja vajadzīgā prece neatrodas tirdzniecības vietā, 
tās piegāde uz pasūtītāja norādīto vietu jānodrošina ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) 
stundu laikā, šādā gadījumā Piegādātājs preces piegādi uz pasūtītāja juridisko adresi 
nodrošina par saviem līdzekļiem vai 

4.2. bezmaksas piegāde atsevišķās partijās pēc pasūtītāja pieprasījuma 24 (divdesmit četru) 
stundu laikā neatkarīgi no veiktā pasūtījuma apjoma un summas. 

5. Līguma darbības laikā pretendents nedrīkst mainīt piedāvājumā noradītas preču cenas, 
izņemot, ja tās tiek samazinātas vai tiek piemērotas atlaides. 
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6. Līguma darbības laikā pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt un pirkt mazāku Preču skaitu nekā 
noteikts Tehniskajā specifikācijā. Samaksa veicama tikai par reāli pasūtīto un piegādāto 
Preču skaitu. 

7. Pretendentam jānodrošina precēm garantija, ne mazāka, kā to noteicis preces ražotājs. 
8. Preču kvalitātei (t.sk. iepakojumam) jāatbilst Eiropas Savienības un Latvijas Republikas 

noteiktajām preces drošības un kvalitātes prasībām. 
9. Norēķinu veids - pēcapmaksa: 

9.1. Vienu reizi mēnesī Pretendents piestāda Pasūtītājam rēķinu un atskaiti par iegādāto 
preci, ja tirdzniecības vieta atrodas Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā; 

9.2. Pēc katras piegādes saņemšanas, ja tirdzniecības vieta atrodas ārpus Jēkabpils pilsētas 
administratīvajās teritorijas; 

9.3. Apmaksa par piegādāto preci notiek ne agrāk kā 25 (divdesmit piecu) dienu laikā no 
rēķina un atskaišu saņemšanas brīža. 

10. Preču cenā iekļauti visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un 
nodevas, un preču piegādes izmaksas. 

 
PIEZĪME: 
Visi minētie preču nosaukumi vai zīmoli tiek uzskatīti kā pamatpiedāvājums, kas var tikt 
aizvietoti ar ekvivalentu (analogu). 
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Pielikums Nr.5 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM ”BŪVMATERIĀLU IEGĀDE” 
A- DAĻA 

”APDARES, CELTNIECĪBAS, REMONTA MATERIĀLU UN INSTRUMENTU IEGĀDE 
identifikācijas Nr. JKNP 2015/7 

 

N
r.

p
.k

. 

Preces nosaukums un apraksts 

M
ēr

v
ie

n
īb

a Plānotais 
apjoms 
līguma 

darbības 
laikā 

AIZPILDA PRETENDENTS 

Piedāvātas preces  
nosaukums un apraksts 

Vienas 
mērvienības 

cena EUR 
bez PVN 

Kopējā 
cena par 
plānoto 
apjomu 

EUR 
bez PVN 

1 Emalja alkīda PENTAPRIM balta 2.7L vai ekvivalents gab. 15    

2 Emalja alkīda PENTAPRIM balta 0.9L vai ekvivalents gab. 25    

3 Emalja alkīda PENTAPRIM zaļa 2.7L vai ekvivalents gab. 15    

4 Emalja alkīda PENTAPRIM zaļa 0.9L vai ekvivalents gab. 25    

5 Emalja alkīda PENTAPRIM dzeltena 2.7L vai ekvivalents gab. 15    

6 Emalja alkīda PENTAPRIM dzeltena 0.9L vai ekvivalents gab. 25    

7 Emalja alkīda grīdas krāsošanai 0.9L dzeltenbrūna gab. 20    

8 Emalja alkīda grīdas krāsošanai 0.9L sarkanbrūna gab. 20    

9 Emalja alkīda grīdas krāsošanai 2.7L dzeltenbrūna gab. 25    

10 Emalja alkīda grīdas krāsošanai 2.7L sarkanbrūna gab. 25    

11 Krāsa metālam Hammerita SMOOTH tumši brūna 2.5 L vai 
ekvivalents 

gab. 20    

12 Nitrolaka spīdīga (2.7L) gab. 30    

13 Nitrolaka pusmatēta (2.7L) gab. 30    

14 Šķīdinātājs 646 1L gab. 30    

15 Šķīdinātājs 646 5L gab. 25    

16 Acetons 1L gab. 20    

17 Acetons 5L gab. 15    

18 Vaitspirts 1L gab. 20    

19 Vaitspirts 5L gab. 15    

20 KNAUF Betokontakt minerālās pamatnes grunts 1Lvai ekvivalents gab. 20    



Iepirkums Id.Nr. JKNP 2015/7 21 

21 KNAUF Tiefengrund universālā grunts 1Lvai ekvivalents gab. 25    

22 Tapešu līme, papīra tapešu līmēšanai Metilan 250 gr vai ekvivalents kg 25    

23 KNAUF Rotband ģipša apmetums vai ekvivalents (30 kg) gab. 50    

24 Pufas (pildījuma+finiša špaktele iekštelpām) 10 kg vai ekvivalents gab. 15    

25 Knauf Uniflot 5 kg vai ekvivalents gab. 25    

26 Sakret superelastīgā flīžu līme FFK (25 kg) vai ekvivalents gab. 25    

27 Sakret BAK (armēšanas un līmēšanas līme) (25 kg) vai ekvivalents gab. 25    

28 Sakret GMS gāzbetona līmēšanai 25 kg vai ekvivalents gab. 25    

29 Sakret 3-40 mm BAM grīdu izlīdzināšanai25 kg vai ekvivalents gab. 20    

30 Sakret C35 BH hidrobetons 40 kg vai ekvivalents gab. 20    

31 Sakret C25 BE betons 40 kg vai ekvivalents gab. 25    

32 Sakret ZM būvjava 40 kg vai ekvivalents gab. 25    

33 Remontjava Remo-Rapid 25 kg vai ekvivalents gab. 25    

34 Špaktele nobeiguma Weber LR+ no 1-5 mm 25 kg vai ekvivalents gab. 25    

35 SHEETROCK universālā gatavā špaktele 28 kg vai ekvivalents gab. 15    

36 Krāsojamās tapetes(platums 1.06 m) t/m 250    

37 Sadolin Stop grund grunts krāsa 5 l vai ekvivalents  gab 30    

38 Rialkit uz ūdens bāzes pusmatēta krāsa sienām 2.7 lvai ekvivalents  gab 50    

39 Master Lux Aqua krāsa 2.5 l vai ekvivalents  gab 50    

40 Sadolin Bindo 7 matēta lateksa krāsa 2.5 l vai ekvivalents gab 50    

41 Sadolin Bindo 20 lateksa krāsa 2.5 l vai ekvivalents gab 50    

42 Ota Hardy Lacke platums 40 mm vai ekvivalents gab. 15    

43 Ota Kana platums 50 mm vai ekvivalents gab. 15    

44 Ota Hardy platums 80 mm vai ekvivalents gab. 15    

45 Ota Hardy Acryl-Lacke 30 mmx120 mm vai ekvivalents gab. 15    

46 Apaļā ota 14 gab. 15    

47 Apaļā ota 12 gab. 15    

48 Lielā ota balsināšanai ar krītu(Mahlovica) gab. 10    

49 Ota radiatoriem Hardy Latex 2 collas vai ekvivalents gab. 15    

50 Ota radiatoriem Hardy Latex 2.5 collas vai ekvivalents gab. 15    

51 Ota griestiem 40x140 mm gab. 15    

52 Tapešu griežamais nazis asmeņa platums 18 mm gab. 15    
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53 Elita color rullīši krāsošanai platums 70 mm vai ekvivalents gab. 15    

54 Elita color rullīši krāsošanai platums 100 mm vai ekvivalents gab. 15    

55 Elita color rullīši krāsošanai platums 150 mm vai ekvivalents gab. 15    

56 Rullis Hardy Hardex krāsošanai platums 180 mm vai ekvivalents gab. 15    

57 Rullis Hardy Hardex krāsošanai platums 250 mm vai ekvivalents gab. 15    

58 Kāts krāsošanas rullim diametrs 6 mm garums 400 mm gab. 10    

59 Kāts krāsošanas rullim diametrs 8 mm garums 250 mm gab. 10    

60 Kāts krāsošanas rullim diametrs 8 mm garums 180 mm gab. 10    

61 Špakteļlāpstiņa ar plastmasas rokturi platums 40 mm gab. 10    

62 Špakteļlāpstiņa ar plastmasas rokturi platums 100 mm gab. 10    

63 Špakteļlāpstiņa ar plastmasas rokturi platums 150 mm gab. 10    

64 Špakteļlāpstiņa ar plastmasas rokturi platums 200 mm gab. 10    

65 Špakteļlāpstiņa rievotā platums 180 mm gab. 10    

66 Špakteļlāpstiņa gumijas platums 150 mm gab. 10    

67 Pistole Hardy Profi pastiprināta hermētiķim vai ekvivalents gab. 10    

68 Režģis krāsas nospiešanai 31x26 cm gab. 20    

69 Režģis krāsas nospiešanai 28x24 cm gab. 20    

70 Režģis krāsas nospiešanai 18x21 cm gab. 20    

71 Krāsošanas spainis 10-12 litri gab. 10    

72 Krāsošanas spainis 5-6 litri gab. 10    

73 Plēve virsmu nosegšanai pirms krāsošanas 4x12.5 m (50 kv/m) gab. 25    

74 Plēve virsmu nosegšanai pirms krāsošanas 4x5 m (20 kv/m) gab. 20    

75 Silikons balts izspiežamā tūbā 250-260 ml gab. 40    

76 Akrīls balts izspiežamā tūbā 300-310 ml gab. 40    

77 MAKROFLEX PRO montāžas putas 750ml vai ekvivalents gab. 200    

78 Putu pistoles tīrītājs 300-400 ml gab. 30    

79 Līme uz ūdens bāzes Casco Fix-In vai ekvivalents gab. 15    

80 Krāsotāju lenta Tesa platums 38 mm, garums 50 metri vai ekvivalents gab. 25    

81 Krāsotāju lenta Tesa platums 50 mm, garums 50 metri vai ekvivalents gab. 25    

82 Līmlenta caurspīdīga mitrumizturīga Tesa 10 m x 48 mm vai 
ekvivalents 

gab. 25    

83 Plēve siltumnīcu biezums 100 mikroni m² 300    
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84 Minerālvate vate ruļļos 50mm(rullī 21.12m2) pakas 10    

85 Minerālvate ruļļos 100mm(rullī 11.16m2) pakas 10    

86 Akmens vate loksnēs  50 x 610 x 1220 mm (10.42m2 pakā) pakas 10    

87 Akmens vate loksnēs  100 x 610 x 1220 mm  (5.95m2 pakā) pakas 10    

88 Stikla bloks, balts, 190x190x80 mm gab. 200    

89 Šamota ugunsdrošais ķieģelis 250*124*65 gab. 600    

90 Ķieģelis krāšņu gab. 1000    

91 Dūmvadu ķieģeļi (250x85x65) gab. 1500    

92 Cements 40kg M-500 maisi 350    

93 Būvjavu plastificējoša piedeva 1L litrs 50    

94 Cietēšanas paātrinātājs būvjavām un betoniem litrs 25    

95 Pretsala līdzeklis -12 celsija grādi būvjavām un betoniem litrs 25    

96 Ģipškartons m² 50    

97 Mitrumizturīgais ģipškartons m² 50    

98 Gāzbetons 150x250x600 mm m3 30    

99 Keramzītbetona bloki 300 mm m3 10    

100 Māla pulveris 40 kg gab. 8    

101 OSB plāksne 15mm 1.25x2.5m gab. 50    

102 OSB plāksne 6mm 1.25x2.5m gab. 50    

103 OSB plāksne 8mm 1.25x2.5m gab. 50    

104 OSB plāksne 10mm 1.25x2.5m gab. 50    

105 OSB plāksne 12mm 1.25x2.5m gab. 50    

106 OSB plāksne 18mm 1.25x2.5m gab. 50    

107 OSB plāksne 22mm 1.25x2.5m gab. 50    

108 Preskartons  m² 100    

109 Putuplasts (biezums 50 mm)  m² 100    

110 Piekaramā durvju atslēga 50 mm gab. 30    

111 Digitālā durvju atslēga Zone vai ekvivalents gab. 20    

112 Metāliskā kodu atslēga ar cipariem ZKP-40 vai ekvivalents gab. 20    

113 Durvju mehāniskais pievilcējs (durvju svars 80 kg) gab. 30    

114 Durvju atbalsta atsperkāja (diametrs no15 mm-25 mm, garums no 150 
mm-250 mm) 

gab. 60    
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115 Piekaramās atslēgas kronšteins L=150-160 mm gab. 30    

116 Cilindra mehānisms ar atslēgām(cilindra garums no 60-62 mm) gab. 60    

117 Eņģes uzliekamās (no 500 mm līdz 600 mm) gab. 40    

118 Pilnas gruntētas durvis ar kārbu 21-7 gab. 6    

119 Pilnas gruntētas durvis ar kārbu 21-8 gab. 6    

120 Pilnas gruntētas durvis ar kārbu 21-9 gab. 6    

121 MDF aploda balta gruntēta 12x70x2200 komplekts kompl. 18    

123 Metāla siltinātas durvis (860x2050, biezums 70 mm) gab. 3    

124 Metāla siltinātas durvis (960x2050, biezums 70 mm) gab. 3    

125 Armatūras siets 3x150x150 m² 30    

126 Grīdas lamināts klase 32 m² 60    

127 Ventilācijas restītes cinkotas 250x280 gab. 60    

128 Durvju viras kreisās PM125 gab. 100    

129 Durvju viras labās PM125 gab. 100    

130 Logu viras labās 70mm x 55 mm gab. 50    

131 Logu viras kreisās 70mm x 55 mm gab. 50    

132 Cilindra mehānismi 60mm-62mm ar atslēgām gab. 60    

133 Iekaļamā atslēga (Kurzemes tipa) vai ekvivalents gab. 60    

134 Piekaramā atslēga 75mm x 134mm gab. 20    

135 Durvju atsperes 300 mm -400 mm gab. 25    

136 Durvju rokturi (pieskrūvējami) no 200- 250 mm  gab. 70    

137 Špaktele kokam (priede) 0,5l gab. 20    

138 PVA līme vai ekvivalents litri 60    

139 Hermētiķis akrila balts 260ml gab. 30    

140 Hermētiķis Universālais 260ml gab. 30    

141 Hermētiķis sanitārais 260 ml gab. 30    

142 Logu stikls 4 mm biezumā ar izmēru 1200x1300 mm loksnes 150    

143 Logu stūrīši 145x145x25 mm gab. 60    

144 Linolejs 3 m platums, vienkrāsains 2,8 mm biezs m² 100    

 Bloku pasta kastītes (blokā 5 pasta kastītes) kompl. 60    

KOPĀ:   
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Ja _______________________________________ piedāvājums tiks izvēlēts, kā Nolikumam atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu, līguma spēkā  
/pretendenta nosaukums/ 

esamības laikā nodrošinām: 
1) Preču pavadzīmju – rēķinu apmaksas termiņu ne mazāk kā _____ (_______________________) dienas. 
2) Nodrošinām preču iegādi veikt __________________________ tirdzniecības vietā: ____________________________________________________________. 

/pretendenta nosaukums/         /adrese/ 

3) Nodrošinām iespēju veikt preču pasūtījumu: 
- telefoniski – tālrunā numurs ______________________________________; 
- elektroniski – e – pasta adrese: ____________________________________; 

4) Apliecinām, ka līguma darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt un pirkt mazāku Preču skaitu nekā noteikts Tehniskajā specifikācijā. Samaksa 
veicama, tikai par reāli pasūtīto un piegādāto Preču skaitu. 

5) Apliecinām, ka līguma darbības laikā Tehniskajā piedāvājumā norādītās cenas nepaaugstināsies, izņemot gadījumus ja tās tiek samazinātas vai tiek 
piemērotas atlaides. 

 
Pretendenta pārstāvis __________________________________________________________________________________________________________________ 

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 
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TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM ”BŪVMATERIĀLU IEGĀDE” 
B- DAĻA 

”METĀLA BŪVMATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU IEGĀDE” 
identifikācijas Nr. JKNP 2015/7 

 

N
r.

p
.k

. 

Preces nosaukums un apraksts 

M
ēr

v
ie

n
īb

a Plānotais 
apjoms 
līguma 

darbības 
laikā 

AIZPILDA PRETENDENTS 

Piedāvātas preces  
nosaukums un apraksts 

Vienas 
mērvienības 

cena EUR 
bez PVN 

Kopējā 
cena par 
plānoto 
apjomu 

EUR 
bez PVN 

1. Apaļdzelzs 6,5 m 50    

2. Apaļdzelzs 8 m 50    

3. Apaļdzelzs 10 m 50    

4. Apaļdzelzs 12 m 50    

5. Apaļdzelzs 16 m 50    

6. Apaļdzelzs 20 m 50    

7. Apaļdzelzs 25 m 50    

8. Plakandzels 20x4        m 60    

9. Plakandzels 30x5       m 40    

10. Plakandzels 40x4      m 40    

11. Plakandzels 40x6       m 30    

12. Plakandzels 50x6       m 30    

13. Kvadrātcaurule 25x25 m 60    

14. Kvadrātcaurule 30x30 m 70    

15. Leņķis 30x30     m 40    

16. Leņķis 40x40       m 40    

17. Leņķis 40x45       m 30    

18. Armatūra 14 m 50    

19. Armatūra 16 m 30    

 BULTSKRŪVES      

20. Bultskrūves ar pilno vītni M6x40 gab 300    
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21. Bultskrūves ar pilno vītni M8x20 gab 300    

22. Bultskrūves ar pilno vītni M10x45 gab 300    

23. Bultskrūves ar pilno vītni M12x35 gab 300    

24. Uzgrieznis M-6 gab 300    

25. Uzgrieznis M-8 gab 300    

26. Uzgrieznis M-10 gab 300    

27. Uzgrieznis M-12 gab 300    

28. Uzgrieznis M-16 gab 300    

 METĀLA LOKSNES      

29. 0,5mm-   (1250*2500)   cinkotā gab. 30    

 SKRŪVES KOKAM      

30. 2,5*15 gab. 1500    

31. 3*45 gab. 1500    

32. 3,5*16 gab. 1000    

33. 3,5*45 gab. 1500    

34. 3,5*50 gab. 1500    

35. 4*30 gab. 1500    

36. 4*35 gab. 1500    

37. 4*40 gab. 1500    

38. 4*45 gab. 1500    

39. 4*70 gab. 1500    

40. 4,5*35 gab. 1500    

41. 4,5*45 gab. 1500    

42. 4,5*50 gab. 1500    

43. 4,5*70 gab. 1500    

44. 5*50 gab. 1300    

45. 5*60 gab. 1300    

46. 5*70 gab. 1300    

47. 6*40 gab. 600    

48. 6*50 gab. 600    

49. 6*70 gab. 600    

50. 6*80 gab. 600    
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51. 6*100 gab. 600    

52. 6*120 gab. 600    

 SPECIĀLĀS SKRŪVES KOKAM, PLAISAS NERADOŠAS      

53. 3,5*30 gab. 1500    

54. 3,5*40 gab. 1500    

55. 3,5*50 gab. 1500    

56. 4*40 gab. 1500    

57. 4*50 gab. 1500    

58. 4*60 gab. 1500    

59. 5*50 gab. 1000    

60. 5*60 gab. 1000    

61. 5*80 gab. 1000    

62. 5*90 gab. 1000    

63. 6*100 gab. 1000    

 SPECIĀLĀS SKRŪVES KOKAM, PLAISAS NERADOŠAS, 
ĀRDARBIEM, AR PRETKOROZIJAS KLASI C4 

     

64. 4,8*30 gab. 1500    

65. 4,8*40 gab. 1500    

66. 4,8*50 gab. 1500    

67. 4,8*70 gab. 1500    

 REĢIPŠA SKRŪVES KOKAM      

68. 25 gab. 1500    

69. 32 gab. 1500    

70. 45 gab. 1500    

71. 51 gab. 1500    

 REĢIPŠA SKRŪVES METĀLAM      

72. 25 gab. 1000    

73. 32 gab. 1000    

 SKRŪVES METĀLAM      

74. 5*30 gab. 300    

75. 5*40 gab. 300    

76. 5*50 gab. 300    
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 DĪBEĻI      

77. 8*40 gab. 500    

78. 6*30 gab. 500    

 DĪBEĻNAGLAS      

79. 8*80 gab. 400    

80. 8*120 gab. 300    

 CELTNIECĪBAS APAĻAS NAGLAS      

81. 1.2*20 kg. 20    

82. 1.6*40 kg. 20    

83. 4*100 kg. 60    

84. 4*120 kg. 80    

 DEKORATĪVĀS NAGLAS ONDULINE      

85. Sarkanas naglas cepurītes kg. 30    

86. Zaļas naglas cepurītes kg 30    

87. Brūnas naglas cepurītes kg 30    

 JUMTA SKRŪVE      

88. 4.8*19 kg 20    

89. 4.8*28 kg 20    

90. 4.8*35 kg 20    

91. 4.8*50 kg 20    

92. 4.8*70 kg 20    

 ALUMĪNIJA KNIEDE      

93. 3.2*8 kg 20    

94. 3.2*12.7 kg 20    

KOPĀ:   

Ja _________________ piedāvājums tiks izvēlēts, kā Nolikumam atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu, līguma spēkā esamības laikā nodrošinām: 
/pretendenta nosaukums/ 

1) Preču pavadzīmju – rēķinu apmaksas termiņu ne mazāk kā _____ (_______________________) dienas. 
2) Nodrošinām preču iegādi veikt __________________________ tirdzniecības vietā: ____________________________________________________________. 

/pretendenta nosaukums/         /adrese/ 

3) Nodrošinām iespēju veikt preču pasūtījumu: 
- telefoniski – tālrunā numurs ______________________________________; 
- elektroniski – e – pasta adrese: ____________________________________; 

4) Apliecinām, ka līguma darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt un pirkt mazāku Preču skaitu nekā noteikts Tehniskajā specifikācijā. Samaksa 
veicama, tikai par reāli pasūtīto un piegādāto Preču skaitu. 
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5) Apliecinām, ka līguma darbības laikā Tehniskajā piedāvājumā norādītās cenas nepaaugstināsies, izņemot gadījumus ja tās tiek samazinātas vai tiek 
piemērotas atlaides. 

 
Pretendenta pārstāvis __________________________________________________________________________________________________________________ 

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 
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Pielikums Nr.6 

 

LĪGUMA PROJEKTS 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. JKNP 2015/___ 

/Būvmateriālu iegāde ___ daļa - _______________________________/ 

 
Jēkabpilī        2015.gada __.___________ 
 

Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģistrācijas numurs 45403000484, 
juridiskā adrese: Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV-5201, tās valdes locekļa Jura Kozuliņa 
personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem (turpmāk tekstā – Pircējs), no vienas puses, un  

<Piegādātāja nosaukums>, <vienotās reģistrācijas numurs>, <juridiskā adrese>, tās <pilnvarotā 
pārstāvja vārds, uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata (turpmāk 
tekstā – Piegādātājs), no otras puses, 

katrs atsevišķi un abas kopā šī Līguma tekstā turpmāk sauktas – Puse/es, pamatojoties 
uz Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde iepirkuma komisijas 2015.gada ___.____________ 
lēmumu (sēdes protokols Nr.___) par publiskā iepirkuma „Būvmateriālu iegāde”, iepirkuma 
identifikācijas Nr. JKNP 2015/___ (turpmāk tekstā – Publiskā iepirkuma) rezultātiem un 
Piegādātāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 

1.1. Piegādātājs pēc Pircēja pasūtījuma apņemas nodrošināt būvmateriālu __ daļas 
”______________” iegādi un/vai piegādi (turpmāk tekstā sauktas “Preces”) saskaņā 
ar Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.1) un Tehnisko piedāvājumu/Tehnisko 
specifikāciju (Pielikums Nr.2), pēc kuras cenu, daudzumu un sortimentu norāda 
izrakstītajās Preču pavadzīmēs – rēķinos, bet Pircējs to pieņem un samaksā 
norādīto summu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.  

1.2. Piegādātājs garantē Preces kvalitāti. Nekvalitatīvu Preci Piegādātājs pieņem 
atpakaļ vai apmaina pret kvalitatīvu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. 

1.3. Par cenu izmaiņām (ja tās mainās izgatavotāja rūpnīcā, sakarā ar inflāciju valstī 
u.c.), Piegādātājam jāinformē Pircējs 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas pirms to 
spēkā stāšanās. Preču cenu izmaiņas Piegādātājs nevar attiecināt uz jau pasūtītām 
Precēm. 

1.4. Puses vienojas, ka Preču cena var tikt pārskatīta 1 (vienu) reizi Līguma spēkā 
esamības laikā, izmainot cenu par vienību ne vairāk kā par 10% no Līguma 
Pielikumā Nr.2 noteiktās cenas. Par pamatu cenu izmaiņai var būt inflācija, tirgus 
apstākļu maiņa vai jebkuri citi pamatoti apstākļi. Pusēm savstarpēji par to 
vienojoties, cenu izmaiņas un pamatojums tiek noformēti rakstiski ar Vienošanās 
protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma 
neatņemamu sastāvdaļu.  

 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 
 

2.1. Līguma kopējā summa tiek aprēķināta, kā atsevišķo Pircēja izdarīto pasūtījumu 
summa un nedrīkst pārsniegt EUR ____________ (__________ euro ____ centi), 
t.sk., PVN 21% EUR ___________ (____________________ euro __________ centi). 
Līgumcena bez PVN 21% sastāda EUR ______________ (____________ euro 
__________ centi). Mainoties spēkā esošajam normatīvajam regulējumam attiecībā 
uz pievienotās vērtības nodokli, līguma kopējā summa bez PVN nemainās. 

2.2. Pircējs apņemas samaksāt Piegādātājam par Preci 25 (divdesmit piecu) dienu laikā 
pēc Preču un Preču pavadzīmes – rēķina saņemšanas dienas. 

2.3. Pircējs maksā Piegādātājam par Preci, pārskaitos naudas līdzekļus uz 
Piegādātāja bankas kontu un īpašuma tiesības uz Preci pāriet no Piegādātāja uz 
Pircēju tikai pēc tam, kad ir pilnīgi samaksāti visi maksājumi, kas nolīgti Pircējam 
saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, t.i. Preces cena, kas noteikta attiecīgā Preču 
pavadzīmē - rēķinā.  

2.4. Par Preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis maksājumu 
bankā (bankas atzīme uz maksājuma uzdevuma). 
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2.5. Pircējs neapmaksā tādas Preces izsniegšanu, kas neatbilst paredzētajai kvalitātei. 
2.6. Preces cenā ir ietverta: Preču vērtība, visi piegādes izdevumi. 
2.7. Preču atsevišķo partiju vērtību kopsumma nedrīkst pārsniegt Līguma summu, kas 

noteikta Līguma 2.1.punktā. 
2.8. Pircējs un Piegādātājs vienojas, ka Līguma 2.1.punktā minētā Līguma summa ir 

maksimāli plānotā summa un, ka Pircējs, ņemot vērā objektīvus apstākļus, var 
veikt Preces pasūtījumu atbilstoši reālajai nepieciešamībai arī par nepilnu apjomu.  

2.9. Preču vienību cenas ir nemainīga visā Līguma darbības laikā, izņemot Līguma 
1.4.punktā noteiktajos gadījumos, vai ja Preces cena samazinās. 

 

3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 

3.1. Pircēja tiesības un pienākumi:  
3.1.1. Pircējs apņemas veikt samaksu par Preci šajā Līgumā noteiktajos termiņos 

un kārtībā. 
3.1.2. Pircējs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā parakstīt attiecīgo Preču 

pavadzīmi – rēķinu, vai arī iesniegt iebilduma aktu Preci pieņemt. 
3.2. Piegādātāja tiesības un pienākumi: 

3.2.1. Piegādātājs Preču piegādi veic Līgumā noteiktajā termiņā vai citā termiņā 
par ko Puses vienojušās. 

3.2.2. Piegādātājs apņemas Preču piegādi, kā arī ar to saistītos pakalpojumus 
veikt ar Pircēju iepriekš saskaņotā laikā. 

 

4. PREČU PIEGĀDES, NODOŠANAS -PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 
 

4.1. Katra Preces iegāde un/vai piegāde tiek noformēta ar normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā izrakstītu Preču pavadzīmi - rēķinu. 

4.2. Pircējs Preces pasūtījumu veic pa faksu _________________, vai mutiski – zvanot 
pa tālruni ____________________, pa e-pastu _____________________ norādot 
Preces piegādes vietu, laiku, veidu, sortimentu, daudzumu u.c. prasības un/vai 
Pircējs Preci var izvēlēties un saņemt Piegādātāja tirdzniecības vietā pēc adreses: 
veikalā __________________________________________________. 

4.3. Preces piegādi Pircējam Piegādātājs veic uz adresi – Andreja Pormaļa iela 39, 
Jēkabpils. 

4.4. Saskaņā ar šo Līgumu Preču piegāde notiek ar Piegādātāja transportu un 
līdzekļiem, kura iekļauta Preces cenā. 

4.5. Pircējs pēc saviem ieskatiem izvēlas iegādājamās Preces atbilstoši šim Līgumam 
pievienotajā Tehniskajā piedāvājumā/Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.2) 
norādītajam Preču sortimentam un Finanšu piedāvājumā (Pielikums Nr.1) 
norādītajai cenai. 

4.6. Preču piegāde tiek veikta savstarpēji vienojoties par piegādes laiku. Piegāde 
notiek ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no Pircēja pasūtījuma 
saņemšanas brīža uz Pircēja norādīto adresi. 

4.7. Piegādātājam nav tiesību Pircējam izsniegt Preces citā vērtībā, kā tas norādīts šī 
Līguma Tehniskajā piedāvājumā/Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.2). 

4.8. Piegādātājs apņemas nodot Pircējam Preci izgatavotājfirmas standartiem 
atbilstošā kvalitātē. 

4.9. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamo Preču kvalitāti un atbilstību 
pasūtījumam.  

4.10. Pircējs apņemas saņemt Preci atbilstoši šā Līguma noteikumiem. Preces pēc 
kvalitātes un kvantitātes jāpieņem Piegādātāja pārstāvja klātbūtnē. Preces skaitās 
pieņemtas no brīža, kad Pircējs ir parakstījis preču pavadzīmi – rēķinu.  

4.11. Ja Pircējs, Preci pieņemot, konstatē Preces neatbilstību Tehniskajam 
piedāvājumam/Tehniskajai specifikācijai, pasūtījumā norādītajām prasībām un/vai 
konstatējot Preces trūkumus, nekvalitatīvu un bojātu Preci, sastāda par to 
iebilduma aktu, ko iesniedz Piegādātājam.  

4.12. Iebilduma akta iesniegšanas gadījumā, Piegādātājs apmaina neatbilstošās Preces 
pret atbilstošām un piegādā papildus paredzētajā daudzumā 1 (vienas) darba 
dienas laikā vai Pircēja noteiktajā termiņā bez papildus samaksas. 
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5. PRECES KVALITĀTE 
 

5.1. Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst Līguma Tehniskajā piedāvājumā/Tehniskajā 
specifikācijā norādītajiem parametriem un citiem Līguma noteikumiem.  

5.2. Piegādātājs garantē, ka Prece būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas 
Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas. 

5.3. Piegādātājs nodrošina, ka Prece ir iepakota tā, lai to transportējot un glabājot, tās 
identitāte saglabātos nemainīga. 

 

6. PUŠU ATBILDĪBA 
 

6.1. Ja šī Līguma saistības netiek pildītas vai tiek pildītas nepienācīgi, vainīgā Puse ir 
materiāli atbildīga atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem. 

6.2. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteiktos pasūtījuma izpildes termiņus, tad 
Pircējam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā 
no pasūtījuma summas par katru Preces piegādes kavējuma stundu. 

6.3. Ja Pircējs neveic pasūtījuma apmaksu Līguma noteiktajā termiņā, tad 
Piegādātājam ir tiesības prasīt soda naudu 0,1% (nulle komats viens procents) 
apmērā no laikā nesamaksātās Preču summas par katru nokavēto dienu. 

6.4. Līgumsoda un soda naudas samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā uzņemto saistību 
pienācīgas izpildes.  

6.5. Gadījumā, ja Piegādātājs nepilda vai atsakās pildīt Līgumu, vai ja Līgums tiek 
pārtraukts Piegādātāja vainas dēļ, Piegādātājs maksā Pircējam vienreizēju 
līgumsodu 20 % (divdesmit procenti) apmērā no Līguma summas. 

6.6. Puses atbild par sakarā ar šī Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otrai Pusei 
vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem. 

 

7. NEPĀRVARAMĀ VARA 
 

7.1. Nepārvaramās varas apstākļu iestāšanās gadījumā, kad tie Piegādātājam kavē šī 
Līguma saistību izpildi (ugunsgrēks, stihijas, karš, blokāde, eksporta – importa 
aizliegums vai citi kavējoši apstākļi), piegādes termiņš tiek pārcelt atbilstoši 
laikam, kurā darbojas neparedzētie apstākļi. 

7.2. Piegādātājam jāinformē Pircējs par neparedzēto apstākļu iestāšanos un 
izbeigšanos. 

7.3. Ja Līguma termiņa pagarinājums sakarā ar nepārvaramas varas apstākļiem 
sastāda vairāk kā divus mēnešus, katrai Pusei neatlīdzinot otrai Pusei 
nepārvaramas varas apstākļu rezultātā radušos zaudējumus, ir tiesības atteikties 
no saistību izpildes, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei. 

 

8. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 
 

8.1. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie 
noformēti rakstveidā, Pusēm savstarpēji vienojoties un saskaņā ar publisko 
iepirkumu likuma 67.1pantu. Tie pievienojami Līgumam kā Pielikumi un kļūst par 
Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.2. Līgumu var izbeigt Pusēm vienojoties. 
8.3. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot Piegādātājam rakstisku 

paziņojumu 3 (trīs) dienas iepriekš, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem 
nosacījumiem: 
8.3.1. ja Piegādātājs ir nokavējis Līgumā noteikto piegādes termiņu, un ja 

Piegādātāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 24 (divdesmit četras) 
stundas vai; 

8.3.2. Piegādātāja iesniegtajā Preču pavadzīmē - rēķinā cenas neatbilst (ir 
lielākas) Līguma Tehniskajā piedāvājumā/Tehniskajā specifikācijā 
(Pielikums Nr.2) noteiktajām cenām; 

8.3.3. atkārtoti (vismaz trīs reizes) Pircējs ir iesniedzis Piegādātājam iebilduma 
aktu par Preces neatbilstību Līguma Tehniskajam 
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piedāvājumam/Tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.2); 
8.3.4. atkārtoti (vismaz trīs reizes) Pircējs ir iesniedzis Piegādātājam iebilduma 

aktu par Preces neatbilstību kvalitātei; 
8.3.5. atkārtoti (vismaz trīs reizes) Pircējs ir iesniedzis Piegādātājam iebilduma 

aktu par piegādāto Preču neatbilstību pasūtījumam (veids, sortiments, 
daudzums u.c. prasības);  

8.3.6. ja Piegādātājs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja 
Piegādātājs minēto saistību neizpildi nav novērsis 1 (vienas) darba dienas 
laikā pēc Pircēja rakstiska paziņojuma par šādu saistību neizpildi 
saņemšanas. 

8.4. Gadījumā, ja Pircējs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 30 (trīsdesmit) 
kalendārajām dienām, Piegādātājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa 
paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pircējs, brīdināt Pircēju par 
vienpusēju pirmstermiņa Līguma laušanu. Ja Pircējs 10 (desmit) darba dienu laikā 
neveic nokavēto maksājumu, tad Piegādātājs ir tiesīgs lauzt Līgumu un saņemt 
no Pircēja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies Līguma laušanas 
rezultātā. 

8.5. Gadījumā, ja Puses pārtrauc šo Līgumu pirms tā izpildes, Puses sastāda aktu, ar 
kuru tiek fiksētas uz šī Līguma pārtraukšanas brīdi Piegādātāja piegādātās un 
Līgumā noteiktā kārtībā pieņemtās Preces. Pircējs veic norēķinu ar Piegādātāju 
par saskaņā ar šo aktu pieņemtajām Precēm, atbilstoši Līgumā noteiktajiem 
izcenojumiem. Pircējs ir tiesīgs no Piegādātājam izmaksājamās summas ieturēt 
aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību. 

 

9. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 
 

9.1. Visus strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risinās 
savstarpējo pārrunu ceļā, ja tas nav iespējams, tad strīds izskatāms Latvijas 
Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 
 

10.1. Līgums stājas spēkā ar 2015.gada _________________ un ir spēkā līdz 201__.gada 
______________ (ieskaitot), vai līdz līguma summas pilnīgai apguvei, atkarībā no 
tā, kurš apstāklis iestājas pirmais. 

10.2. Jautājumi, kuri nav izlemti šajā Līgumā, tiek izlemti atbilstoši Latvijas Republikas 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.3. Ja Pusēm mainās personas dati vai bankas rekvizīti, Puse informē otru Pusi ne 
vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu brīža. Ja Puse neizpilda šī punkta 
noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot 
šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. 

10.4. Šis Līgums ir saistošs Pircējam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, 
kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

10.5. Puses apņemas neizpaust šī Līguma nosacījumus, saturu, izņemot gadījumus, ja 
informācija jāsniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

10.6. Lai nodrošinātu kvalitatīvu Līguma izpildi, Puses nozīmē kontaktpersonas šī 
Līguma izpildei: 
10.6.1. Pircēja kontaktpersona: _________________, tālrunis ___________, fakss 

________________, mob. tālr.: ______________, e-pasts: 
__________________; 

10.6.2. Piegādātāja kontaktpersona: ________________, tālrunis ___________, 
fakss ________________, mob. tālr.: ______________, e-pasts: 
__________________; 

10.7. Pušu kontaktpersonas ir atbildīgas par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, 
par Preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, Preču pavadzīmes - rēķina 
savlaicīgu iesniegšanu un parakstīšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, 
defekta akta parakstīšanu. 

10.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus 
Līguma noteikumus. 
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10.9. Līgums sagatavots latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros, katrs uz ___ (______) 
lapām un Pielikumu Nr.1 un Pielikumu Nr.2 kopā uz ___ (_______) lapām ar 
vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pircēja, bet otrs 
- pie Piegādātāja. 

 
11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 
PIRCĒJS      PIEGĀDĀTĀJS 
Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde  _____________________________________ 
Jur. adrese Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils  Jur. adrese ________________________________ 
Faktiskā adrese Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils  Faktiskā adrese ____________________________ 
Vienotais reģ. Nr.45403000484    Vienotais reģ. Nr.___________________________ 
Konts LV17UNLA0050005874865   Konts ____________________________________ 
AS SEB banka      Banka ___________________________________ 
Tālrunis 65231206     Tālrunis _________________________________ 
E-pasts: info@jknp.lv      E-pasts: __________________________________ 
 
Valdes loceklis ____________________  _________________________________ 

          (_______________________)              (__________________________) 
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