
Iepirkuma procedūras MS 2018/2 KF 

nolikuma 6.pielikums  
  

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA NOTEIKUMI  

  

1. Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs un spēkā esamības termiņš ir noteikts nolikuma 2.15.punktā.  

2. Piedāvājuma nodrošinājums ir noteiktās naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas 

garantija vai apdrošināšana par nolikumā noteikto naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu 

iesniedz kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai.  

3. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jāstājas spēkā ne vēlāk kā piedāvājumu iesniegšanas termiņā.  

Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:  

3.1. piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības minimālajam termiņam;  

3.2. līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz iepirkuma procedūras dokumentos  un 

iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu.  

4. Piedāvājuma nodrošinājums piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā ir no pretendenta puses 

neatsaucams.  

5. Pasūtītājam nav jāprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no pretendenta pirms prasības iesniegšanas 
piedāvājuma nodrošinājuma devējam un nav jāprasa pretendenta saskaņojums, lai iesniegtu pieprasījumu 

piedāvājuma nodrošinājuma izmaksai.  

6. Piedāvājuma nodrošinājuma devējam jāizmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājums pēc pirmā 

pieprasījuma uz Pasūtītāja norādīto kontu, nepieprasot nekādus papildu pierādījumus vai paskaidrojumus.  

7. Piedāvājuma nodrošinājuma summas izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas no 
pieprasījuma iesniegšanas dienas.   

8. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:  

8.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;  

8.2. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā 

nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību 

izpildes nodrošinājumu.  

9. Ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā bankas garantiju, tam jāatbilst Starptautiskās tirdzniecības 

kameras noteikumiem Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758). 
Bankas izdotā nodrošinājuma dokumentu pievieno piedāvājumam.  

10. Ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz apdrošināšanas polises formā apdrošināšanas polisi un 

maksājuma dokumentu, kas apliecina, ka apdrošināšanas polise ir apmaksāta un ir spēkā, pievieno 
piedāvājumam.  

11. Ja piedāvājuma nodrošinājums ir noteiktās naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, Pasūtītājs 
kļūst par šo finanšu līdzekļu īpašnieku un neatmaksā pretendentam iemaksāto summu jebkurā no šādiem 

gadījumiem:  

11.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;  

11.2. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā 

nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību 

izpildes nodrošinājumu.  

Ja piedāvājuma nodrošinājums ir noteiktās naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, 
nolikumā noteiktā naudas summa ir jāiemaksā pilnā apjomā SIA “Madonas Siltums” (reģistrācijas 
Nr.45403004471) kontā AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konts LV57UNLA0030 9006 0980 9 līdz 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, maksājuma uzdevumā norādot precīzu iepirkuma 
identifikācijas numuru. Maksājuma dokumentu, kas apliecina piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu, 
pievieno piedāvājumam. 



12. Ja nav iestājies neviens no 11.punktā noteiktajiem gadījumiem, Pasūtītājs iemaksāto piedāvājuma 

nodrošinājuma summu pilnā apjomā atmaksā pretendentam pēc piedāvājuma nodrošinājuma derīguma 
termiņa beigām vai līguma noslēgšanas ar pretendentu, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, un 

saistību izpildes nodrošinājuma saņemšanas, kā arī gadījumos, kad pieņemts lēmums par iepirkuma 

procedūras pārtraukšanu vai izbeigšanu bez rezultātiem.  
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