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Iepirkuma procedūras Nr. MS 

2018/2 KF nolikuma 2.pielikums 

  

PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAI  

  

  

1. Piedāvājumā jāiekļauj nolikuma 2.sadaļā noteiktie dokumenti.  

  

2. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls ar atzīmi “Oriģināls”, viena 

kopija ar atzīmi „Kopija”. Pretrunas gadījumā starp piedāvājuma oriģinālu un kopiju 

par noteicošo tiks uzskatīts piedāvājuma oriģināls.  

2.1. Pretendentam jāiesaiņo piedāvājums slēgtā aploksnē ar norādi:  

SIA “Madonas Siltums” iepirkumu komisijai  

Cesvaines iela 24a, Madona, LV-4801 

  

Piedāvājums iepirkumam „ Savienojošā siltumtīklu posma būvniecība, 

savienojot apdzīvotas vietas “Dzelzava” un “Aizpurve” (identifikācijas 

Nr. MS 2018/2 KF)   

Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes sākuma!  

  

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese>  

<Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs>   

3. Visai iesniedzamajai dokumentācijai jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai nebūtu 

brīvi nomaināmas lapas) un šuvuma vietā jābūt pretendenta paraksttiesīgās vai 

pilnvarotās personas parakstam, paraksta atšifrējumam, norādītam cauršūto lapu 

skaitam.  

   

4. Pretendentam jāpievieno piedāvājumam piedāvājuma nodrošinājums (oriģināls). 

Piedāvājuma nodrošinājuma ORIĢINĀLDOKUMENTS jāpievieno piedāvājuma 

oriģinālam kā atsevišķu dokumentu, piedāvājumā iešujot nodrošinājuma KOPIJU.  

  

5. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:  

5.1. Piedāvājuma dokumenti jāaizpilda/jāsagatavo elektroniski, atsevišķā 

elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras 

versijas) rīkiem lasāmā formātā;  

5.2. pilnībā aizpildītas darbu apjomu tāmes (nolikuma 11.pielikums), nemainot 

Pasūtītāja noteikto secību un pozīciju skaitu, visas cenas un summas norādot 

euro, katras pozīcijas kopsummu noapaļojot ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz 

komata;   

5.3. Finanšu piedāvājuma formu iesniedz  xls vai xlsx formātā  elektroniski tā, lai 

Pasūtītājam būtu iespēja elektroniskā formā veikt aprēķinu pareizības pārbaudi, 
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saglabājot veikto aprēķinu formulas, saglabājot iepirkuma nosaukumu un 

identifikācijas numuru, norādot pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru;  

5.4. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents paraksta Pieteikuma dalībai iepirkuma 

procedūrā/Finanšu piedāvājumu  formu (nolikuma 8.pielikums). Dokumentus 

paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai pilnvarota persona. Ja 

dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās 

pilnvaras apliecinātu kopiju, ko pievieno pretendenta atlases dokumentiem;  

  

6. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs 

vairākus piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem.  

  

7. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt 

pievienoto veidlapu formai.   

  

8. Visām izmaksām piedāvājumā jābūt uzrādītām euro (EUR), noapaļojot līdz 2 (diviem) 

cipariem aiz komata.  

  

9. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā 

informācija ir citā valodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā, kas 

sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu 

tulkojumi valsts valodā1.  

  

10. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot, ja pretendents piedāvājumu atsauc, paliek Pasūtītāja 

īpašumā.  

  

11. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām 

nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa satur 

komercnoslēpumu, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds 

ir šāda statusa tiesiskais pamats. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu 

uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.  

  

12. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt 

iesniegto piedāvājumu.  

  

13. Komisija pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – ESPD)2 

kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, 

ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases 

prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas 

balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

                                                      
1 Latvijas Republikā spēkā Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi 

dokumentu tulkojumi valsts valodā”, skatīt: http://likumi.lv/doc.php?id=10127.   
2 Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) (vietnē https://ec.europa.eu/growth/tools- 

databases/espd/filter?lang=lv)  

  

http://likumi.lv/doc.php?id=10127
http://likumi.lv/doc.php?id=10127
http://likumi.lv/doc.php?id=10127
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv
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noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība 

ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz 

atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Pretendents var Komisijai iesniegt ESPD, kas 

ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir 

pareiza.  

  

14. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, apliecina, ka ir 

iepazinušies un piekrīt nolikuma un tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma 

projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinušies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem 

aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar 

to saistītajām darbībām.   

Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā un pielikumos 

ietvertos nosacījumus.  

  

15. Piegādātāju apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc 

savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz 

sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas 

nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.  

  

  


