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NOLIKUM Ā LIETOTIE TERMINI UN SA ĪSINĀJUMI  

   

Izpild ītājs – Iepirkumā uzvarējušais Pretendents, ar kuru tiek slēgts iepirkuma 
līgums.    

Piegādātājs - Fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to 
kombinācijā, kas tirgū piedāvā preci.    

Pretendents - Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība 
vai personu grupa, kas iesniegusi piedāvājumu.    

Projekts – Pasūtītāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniegts 
projekta iesniegums Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu 
konkursa „Siltimnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ceturtās kārtas ietvaros.   

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA  

1.1. Pasūtītājs  
Il ūkstes novada pašvaldība   

Vienotais reģistrācijas Nr.90000078782   
Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads   
Tālruņa Nr.: 65447850   
Faksa Nr.: 65462245   
E-pasta adrese: dome@ilukste.lv   
Bankas konta Nr. LV05UNLA0005011130034   

Iepirkumu veic saskaņā ar Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja Stefana Rāznas 
18.03.2015. rīkojumu 4-1/27 izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – iepirkuma 
komisija). 

 
1.2. Iepirkuma identifik ācijas numurs   
„INP 2015/4  KPFI”  
1.3. Kontaktpersona  
Iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona:   

Andžela Gičevska - Studāne  
Tālrunis: 65462569  
E-pasts: dome@ilukste.lv   
Fakss: 65462245   
Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads   

1.4. Iepirkuma metode   

1.4.1. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.    
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1.4.2. Iepirkuma mērķis ir panākt atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī 
vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, nodrošinot pasūtītāja līdzekļu efektīvu 
izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku un izvēloties piedāvājumu ar 
viszemāko cenu, kas atbilst iepirkuma nolikumā (turpmāk tekstā – Nolikums) 
noteiktajām prasībām un Tehniskai specifikācijai.   
 
1.5. Informācijas apmaiņa un papildu informācijas sniegšana   

1.5.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un iepirkuma komisiju, no vienas 
puses, un ieinteresētajiem Piegādātājiem un Pretendentiem, no otras puses, notiek 
rakstveidā - pa pastu vai faksu, vai elektroniski. Pieprasījumi jāadresē iepirkuma 
„Siltumn īcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilūkstes novada publiskā 
apgaismojuma infrastruktūrā”,  identifikācijas Nr. „INP 2015/4 KPFI”  
komisijai.   
1.5.2. Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir tiesības prasīt papildu informāciju par 
iepirkumu, tai skaitā, prasīt paskaidrojumus par Nolikumu.   
1.5.3. Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: 
Iepirkumam „Siltumn īcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilūkstes novada 
publiskā apgaismojuma infrastruktūrā”,  identifikācijas Nr. „INP 2015/4 KPFI”. 
1.5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs sniegt papildus informāciju par Nolikumu.   
1.5.5. Tiek uzskatīts, ka Piegādātājs ir saņēmis papildus informāciju par Nolikumu, 
ja Pasūtītājs to ievietojis Ilūkstes novada pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv 
sadaļā „iepirkumi” „Siltumn īcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilūkstes 
novada publiskā apgaismojuma infrastruktūrā”,  identifikācijas Nr. „INP 
2015/4 KPFI”. 
 

1.6. Iespējas saņemt Nolikumu un iepazīties ar to   

1.6.1. Ar Nolikumu līdz 1.7.1. punktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa 
beigām var iepazīties Ilūkstes novada pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv   
1.6.2.Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi Nolikumā publicētajai 
un/vai aktualizētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda 
ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un 
tieša elektroniskā pieeja.   
 
1.7. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārt ība.   

1.7.1. Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 
16.30; otrdienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 17.30; piektdienās no plkst.08.00 līdz 
plkst. 15.30, bet ne vēlāk kā līdz  30.03.2015. plkst.15:00.   
1.7.2. Pretendents atbilstoši 1.10. punktā noteiktajām prasībām noformētu 
piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu uz adresi Ilūkstes novada 
pašvaldība, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads. Pasta sūtījumam jābūt 
nogādātam norādītajā adresē līdz 1.7.1. punktā minētajam termiņam.   
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 1.7.3. Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, 
ja piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.7.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas 
termiņa beigām.   
1.7.4. Piedāvājuma pieņemšanas fakts nekalpo par pierādījumu, ka iesniegtais 
piedāvājums atbilst visām 1.10.1. un 1.10.2. punktā minētajām prasībām.   

 

1.8. Piedāvājuma derīguma termiņš.   

1.8.1. Piedāvājuma derīguma termiņš – 3 (trīs) mēneši.  

1.9. Piedāvājuma nodrošinājums   

1.9.1. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums 2 000 EUR (divi 
tūkstoši euro) apmērā, ko izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības 
dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība. 

1.9.2. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem: 
1.9.2.1.  līdz iepirkuma līguma noslēgšanai; 
1.9.2.2. līdz iepirkuma derīguma termiņa beigām. 

1.9.3. Piedāvājuma nodrošinājumu pasūtītājs nodod Pretendentiem šādā kārtībā: 
1.9.3.1. pretendentam, ar kuru pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu - pēc 
iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas (ja tāds ir paredzēts 
iepirkuma līguma projektā); 
1.9.3.2. pārējiem pretendentiem - pēc iepirkuma beigām. 

1.9.4. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma 
summu, ja: 

1.9.4.1.pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma 
nodrošinājums; 
1.9.4.2.izraudzītais pretendents nav iesniedzis pasūtītājam līguma 
nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma līguma projektā) ; 
1.9.4.3.izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā 
termiņā. 

1.10. Piedāvājuma noformējuma prasības.   

1.10.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā, aizzīmogotā aploksnē vai cita veida 
necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un 
pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.   

1.10.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:   
- Pretendenta nosaukums un adrese;   
- Pasūtītāja nosaukumus un adrese;   
- Norāde „Piedāvājums pašvaldības iepirkumam „Siltumn īcefekta gāzu 

emisiju samazināšana Ilūkstes novada publiskā apgaismojuma 
infrastrukt ūrā” , identifikācijas Nr. „INP 2015/4 KPFI” .   

- norāde „Neatvērt  pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.   
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1.10.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma 
sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.   
1.10.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi 
piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno 
Pretendenta vadītāja vai pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) 
apstiprināts tulkojums latviešu valodā.   
1.10.5. Pretendents piedāvājuma variantus neiesniedz.   
1.10.6. Piedāvājumā jāietver:   
1.10.6.1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kas sagatavots 
atbilstoši  
1. pielikumā norādītajai formai.   
1.10.6.2. Pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši nolikuma 3.5. punktam).   
1.10.6.3. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīts Tehniskais 
piedāvājums (atbilstoši nolikuma 3.7. punktam).   
1.10.6.4. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīts Finanšu 
piedāvājums (atbilstoši nolikuma 3.6. punktam).   
1.10.6.5. Ja pieteikumu, Tehnisko piedāvājumu, Finanšu piedāvājumu vai citus 
piedāvājumā ietvertos dokumentus paraksta pilnvarota persona, jāiesniedz 
pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija.   
1.10.6. Pretendents piedāvājumu iesniedz 2 (divos) eksemplāros:  
1. eksemplārs - oriģināleksemplārs ar norādi ORIĢINĀLS,   
2. eksemplārs - kopija ar norādi KOPIJA.   
1.10.7. Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, 
netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.   
1.10.8. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no 
jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai 
labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, 
noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko 
vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar 
vārdiem.   
1.10.9. Pretendentam iesniedzot dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija 
jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.   
1.10.10. Katram piedāvājuma eksemplāram (gan oriģinālam, gan kopijai) jābūt:   
- caurauklotam (cauršūtam), tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas;   
- uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar 

pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un 
Pretendenta zīmoga nospiedumu (ja tāds paredzēts) apliecina Pretendenta vadītājs 
vai tā pilnvarotā persona;   

- ar secīgi numurētām lapām;   
- ar pievienotu satura rādītāju.   

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU  

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts.   
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2.1.1.Iepirkuma priekšmets ir „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilūkstes 
novada publiskā apgaismojuma infrastruktūrā”, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai 
(3. pielikums); CPV kods: 45316100-6, 31527260-6, 45231400-9.  
2.1.2. Pretendentam ir tiesības iesniegt vienu piedāvājumu par visu iepirkuma 
apjomu. Iepirkuma priekšmets nav dalāms daļās. 
2.1.3.Pretendents var slēgt līgumus ar apakšuzņēmējiem, bet atbildību par līguma 
izpildi uzņemas pretendents. Līguma izpildei Pretendents var slēgt līgumus tikai ar 
tiem apakšuzņēmējiem, kuri kā apakšuzņēmēji būs nosaukti piedāvājumā 
(pielikums Nr.4).   

2.2. L īguma izpildes vieta un laiks.   

2.2.1.Līguma izpildes vieta, pieprasīto gaismekļu modeļi un skaits norādīts 
Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.3). 
2.2.2.Līguma izpildes laiks – līdz 2015.gada 25.maijam, ieskaitot.   
2.2.3.Iepirkums tiek veikts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
izludinātā projekta iesniegumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 
projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību 
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" ceturtās kārtas ietvaros. 
2.2.4.Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt iepirkumu, ja Projekta ietvaros Pasūtītājs 
nesaņem projekta finansējumu. 
2.2.5.Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek pagarināts Projekta īstenošanas 
termiņš, Pasūtītājs par attiecīgo laika periodu ir tiesīgs pagarināt līguma izpildes 
termiņu, bet ne vairāk kā par diviem mēnešiem, nepalielinot līguma summu.   
2.3. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.   

 
 

3.PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEGTAJAM PIED ĀVĀJUMAM  

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI  

3.1. Obligātie nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā   

3.1.1.Attiecībā uz Pretendentu nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot 
gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida 
pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un 
maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav 
uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas netiek likvidēts.   
3.1.2.Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro.   
3.1.3.Pretendents ir iesniedzis tikai patiesu informāciju savas kvalifikācijas 
novērtēšanai un ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju.   
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3.2.Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību   

3.2.1.Pretendents ir reģistrēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu 
prasībām, ja Pretendents ir ārvalstnieks, tas ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts 
normatīvo aktu prasībām.   
3.2.2.Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā 
reģistrā ārvalstīs.  
3.3.Pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim noteiktās prasības   

3.3.1.Pretendenta finanšu apgrozījums iepriekšējos trīs gados (2012. -2014. un 2015. 
līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam) LED tipa ielu apgaismojuma piegādes un 
montāžas darbos visos gados kopā ir vismaz divas reizes lielāks par piedāvāto 
līgumcenu.   
3.3.2.Gadījumā, ja Pretendents tirgū darbojas īsāku laika posmu nekā trīs gadus, tam 
jāspēj apliecināt, ka tā kopējais finanšu apgrozījums LED tipa ielu apgaismojuma 
piegādes un montāžas darbos ir vismaz divas reizes lielāks par piedāvāto līgumcenu.   
 

3.4.Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības   

3.4.1. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu (2010., 2011., 2012., 2013., 2014. un 2015. 
līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam) laikā ir veicis vismaz divu LED tipa ielu 
apgaismojuma piegādes un uzstādīšanas darbus. 
 
3.4.2. Pretendenta piedāvātais būvdarbu vadīšanas speciālists ir sertificēts 
elektroietaišu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā.    

3.5.Pretendentu iesniedzamie atlases dokumenti – informācija, kas 
nepieciešama, lai novērt ētu Pretendentu   

3.5.1.Pretendenta parakstīts apliecinājums (oriģināls) par tā finanšu apgrozījumu 
LED tipa ielu apgaismojuma piegādes un montāžas darbos, atbilstoši nolikuma 
3.3.1. un 3.3.2. punktam, apliecinājumā norādot veiktās piegādes un darbus, 
pasūtītāju, izpildes laiku un līguma summu bez PVN (Nolikuma 7.pielikums). 
 
3.5.2. Pretendenta veikto būvdarbu saraksts par LED tipa ielu apgaismojuma 
piegādes un uzstādīšanas darbiem, atbilstoši nolikuma 3.4.1 punktam, kuros 
pretendents darbus veicis gan kā ģenerāluzņēmējs, gan kā apakšuzņēmējs. 
(Nolikuma 6.pielikums). 
 

3.5.3. Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadīšanas speciālista sertifikāts, atbilstoši 
nolikuma 3.4.2 punktam, kas apliecina tā kvalifikāciju elektroietaišu būvdarbu 
vadīšanas un būvuzraudzības jomā (kopija).  

3.5.4. Informācija par apakšuzņēmējiem (ja tādi paredzēti) saskaņā ar Nolikuma 
4.2.punktu un Nolikuma 4.pielikumu.  
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3.6. Prasības Finanšu piedāvājumam   
 
3.6.1.Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši nolikuma 2. pielikumā norādītajai 
formai. 
3.6.2.Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas 
parakstītam.   

3.7. Prasības Tehniskajam piedāvājumam   

3.7.1.Pretendenta tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Nolikuma 3. pielikumā 
norādītajai Tehniskajai specifikācijai. Pretendents norāda piedāvāto gaismekļu 
atbilstību (aizpildot Tehniskās specifikācijas pielikumu „Pretendenta Tehniskais 
piedāvājums”). 
3.7.2.Pretendents, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, iesniedz apgaismojuma 
plānošanas aprēķinus un fotometriskos failus, kā arī visus tehniskā specifikācijā 
pieprasītos dokumentus par piedāvāto gaismekļu atbilstību.   
3.7.3.Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās 
personas parakstītam.   
3.7.4.Tehniskajā piedāvājumā iekļauj visus Tehniskajā specifikācijā prasītos 
dokumentus un informāciju.   
3.7.5.Pretendents iesniedz Izmaksu tāmi, saskaņā ar 3.pielikuma „Tehniskā 
specifikācija” pielikumu „Izmaksu tāme”. 
 

4. APAKŠUZŅĒMĒJI  

4.1. Līguma izpildē Pretendents var iesaistīt apakšuzņēmējus.  
4.2.Ja līguma izpildē paredzams iesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendents tos norāda 
un  papildus iesniedz šādu informāciju:   
4.2.1. Apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas 
pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz šā iepirkuma realizāciju un 
piedalīšanos līguma izpildē.   
4.2.2. Informācija par to, kādu iepirkuma (līguma) daļu realizēs apakšuzņēmējs.   
   

5.VĒRTĒŠANA – PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMA 
IZV ĒLE  

5.1.Vērt ēšana   
5.1.1.Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi (atbilstoši izslēgšanas 
nosacījumiem un noteiktajām kvalifikācijas prasībām), tehnisko piedāvājumu un 
finanšu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto 
piedāvājuma izvēles kritēriju – pasūtītāja prasībām atbilstošs piedāvājums par 
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viszemāko cenu (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic 
slēgtā sēdē. 
5.1.2.Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts (nolikuma 
5.3. punkts „Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana”). 
5.1.3.Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā nosaka nolikuma prasībām 
atbilstošu piedāvājumu par viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums, 
salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, novērtēts kā Nolikuma prasībām 
atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu. 
5.1.4. Iepirkuma komisija neizskata piedāvājumu un attiecīgo Pretendentu izslēdz 
no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja:   
- piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina, 

vai   
- pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto 

informāciju, vai   
- piedāvājums neatbilst kādai Nolikumā noteiktajai prasībai, vai   
- pretendents nepiekrīt iepirkuma komisijas izlabotajai aritmētiskajai kļūdai, vai   
- pretenedents termiņā neiesniedz gaismekļu paraugus vai iesniegtie paraugi 

neatbilst tehniskai specifikācijai vai pretendnea piedāvājumam, vai 
- piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu. 

 
  5.2. Aritmētiskās kļūdas labošana   

5.2.1.Piedāvājumu izvēles laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav 
aritmētiskās kļūdas (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku 
darbību rezultātā).   
5.2.2.Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu 
izlabo.   
5.2.3.Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) 
iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota.  
5.2.4.Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā 
sadaļā noteiktajā kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu.   
 
5.3. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana   

5.3.1.Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt 
nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā 
pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, 
ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas.  
5.3.2.Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, 
ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, 
kas ļauj noteikt tik zemu cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par 
nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.   
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5.4. Maksātnespējas un nodokļu parādu pārbaudes kārt ība   

5.4.1.Nolikuma 3.1.1. un 3.1.2. minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda tikai 
attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Lai 
pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā šā Nolikuma 
3.1.1. un 3.1.2. punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:  

5.4.1.1. attiecībā uz Pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās 
dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:  

a) par šā Nolikuma 3.1.1. punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu 
reģistra,  

b) par šā Nolikuma 3.1.2. minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta 
un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu 
dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta 
piekrišanu;  

5.4.1.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu papildus 
pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas 
apliecina, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.² panta piektajā daļā 
noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 
darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais 
pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no 
dalības iepirkumā.  

5.4.2.Atkarībā no pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:  

5.4.2.1. neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar 
Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju Pretendentam 
nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro;   

5.4.2.2. informē Pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā 
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā 
pārsniedz 150 eiro, un nosaka termiņu — 10 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 eiro, 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 eiro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, Pasūtītājs 
Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.  
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6. LĒMUMA PUBLIC ĒŠANA, PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR 
PIEŅEMTO L ĒMUMU UN L ĪGUMA SLĒGŠANA  

  6.1.Lēmuma pieņemšana.   
Iepirkuma komisija saskaņā ar Nolikuma noteikto kārtību nosaka piedāvājumu par 
viszemāko cenu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, 
kura piedāvājums atzīts par nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu par 
viszemāko cenu.   
  

 

6.2.Lēmuma publicēšana   

Iepirkuma komisija ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad noslēgts 
līgums, nosūta informatīvo paziņojumu par noslēgto līgumu publicēšanai 
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.   

6.3.Pretendentu informēšana   

Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pa faksu vai 
elektroniski informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz 
iepirkumā izraudzīto Pretendentu, kā arī savā mājas lapā internetā nodrošina brīvu 
un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam.   

  6.4.Iepirkuma līguma slēgšana   

6.4.1.Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto 
piegādātāju, kas iesniedzis pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu par 
viszemāko cenu.  
6.4.2.Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, 
iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš 
piedāvājis zemāko cenu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta 
apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu 
tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja pieņemts lēmums 
slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu par viszemāko 
cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt 
iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.   
  

7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIES ĪBAS UN PIENĀKUMI  

7.1.Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.   
7.2.Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai 
izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums 
un tajā ietvertā informācija pēc būtības).   
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7.3. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā 
institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.   
7.4.Iepirkuma komisijai ir tiesības pārtraukt iepirkumu bez līguma noslēgšanas, ja 
tai ir objektīvs pamatojums. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārtraukt iepirkumu bez 
līguma noslēgšanas, ja Projekta ietvaros Pasūtītājs nesaņem Projekta finansējumu.  
7.5.Iepirkuma komisijas pienākums ir pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa 
beigām pēc laikus iesniegta ieinteresēta piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt 
papildu informāciju par nolikumu.   
7.6.Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt 
to atbilstību nolikuma prasībām.   
7.7.Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par 
iepirkumā izraudzīto Pretendentu 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma 
pieņemšanas, kā arī savā mājas lapā internetā nodrošināt brīvu un tiešu 
elektronisku pieeju minētajam lēmumam, papildus norādot visus noraidītos 
Pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu Pretendentu piedāvātās līgumcenas 
un par uzvarētāju noteiktā Pretendenta salīdzinošas priekšrocības.   
7.8.Iepirkuma komisijas pienākums ir 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Pretendenta 
pieprasījuma izsniegt vai nosūtīt lēmumu, kurā noteikts uzvarētājs.  
  

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  

8.1.Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus nolikumā 
minētos nosacījumus.   
8.2.Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem 
iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu 
sniegt nolikumā norādītajos termiņos.   
8.3.Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā 
sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, kā arī piedāvāto 
preču paraugus saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto kārtību, ja iepirkuma 
komisija to pieprasa.     
 

9. IEPIRKUMA L ĪGUMS  

9.1.Pretendents, kura Piedāvājums atzīts par nolikuma prasībām atbilstošu 
piedāvājumu par viszemāko cenu, paraksta iepirkuma līgumu (projekts pievienots 
nolikuma pielikumā).   
9.2.Iepirkuma līgums tiks papildināts, ievērojot uzvarētāja piedāvājumu.   
9.3.Ja uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā 
uzvarētāja vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un ir tiesīgs 
pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir 
nākamais nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko cenu.   
9.4.Dienā, kad stājas spēkā attiecīgi iepirkuma līgums vai tā grozījumu, Pasūtītājs 
savā mājas lapā internetā ievieto iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības 
prasības.   

 

    



13 
 

10. PIELIKUMU SARAKSTS  

Šim nolikumam ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:   

[1.] pielikums. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā   
[2.] pielikums. Finanšu piedāvājuma forma   
[3.] pielikums. Tehniskā specifikācija  
[4.] pielikums. Informācijas par pretendenta apakšuzņēmējiem 
[5.] pielikums. Līguma projekts  
[6.] pielikums. Pretendenta veikto būvdarbu saraksts 
[7.] pielikums. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums 
[8.] pielikums. Aprēķinu paraugfaili 
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1. pielikums  

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilūkstes novada publiskā apgaismojuma 
infrastruktūrā”, identifikācijas Nr.INP 2015/4 KPFI”,  nolikumam   

  

PIETEIKUMA PAR PIEDAL ĪŠANOS IEPIRKUMĀ FORMA  

  

PIETEIKUMS  

  
Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā 
[personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šī 
pieteikuma iesniegšanu:   

  

1. piesakās piedalīties iepirkumā [„ nosaukums” un identifikācijas numurs];   

2. apņemas ievērot iepirkuma  nolikuma prasības;   

3. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus 
līguma nosacījumus;  

4. apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;  

5. apliecina, ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;   

6. apliecina, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkumā, 
tajā skaitā uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.² panta 
piektajā daļā noteiktie izslēgšanas kritēriji;  

7. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt nolikumā paredzēto 
darbu izpildi par piedāvāto līgumcenu:   

EUR [summa ar cipariem un vārdiem] bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).  

EUR  [summa ar cipariem un vārdiem] ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).  

Dati par pretendentu:  

Nosaukums:    

Adrese:     

Reģistrācijas Nr.:    

Tālrunis:    
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Fakss:    

E-pasts:    

Kontaktpersona:    

Maksājumu rekvizīti    

Banka, kods:    

Konts:     

  

  

____________   _______________   ________________  

    (amats)                 (paraksts)                            (paraksta atšifrējums)  
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2. pielikums  

Iepirkuma  
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilūkstes novada publiskā apgaismojuma 

infrastruktūrā”, identifikācijas Nr.INP 2015/4 KPFI ”    

nolikumam   
  

  

  

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA  

  

Finanšu piedāvājums  
  
 

Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar Tehniskajā specifikācijā 
noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas atsevišķi izdalot PVN. Visas cenas 
jānorāda eiro. Finanšu piedāvājumam pievieno saskaņā ar Tehniskās spefikācijas 
prasībām aizpildītu tāmi.   

  
  

Kopēja cena  bez PVN 
(EUR)  

PVN 21% 
(EUR)  

Kopējā cena ar PVN 
(EUR)  

      
  

  
  

  

____________    _______________   ________________  

    (amats)      (paraksts)    (paraksta atšifrējums)  
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3. pielikums 
Iepirkuma „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilūkstes novada publiskā 

apgaismojuma infrastruktūrā”, identifikācijas Nr. Nr.INP 2015/4  KPFI”  nolikumam  
 

Tehnsikā specifikācija 
 

1.Pasūtītāja Publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūras uzlabošanas 
tehniskie rādītāji un projekta īstenošanas rezultātā sasniedzamie rādītāji.   

1.1. LĪGUMA IZPILDES VIETA, PIEPRAS ĪTO GAISMEK ĻU MODEĻI UN 
SKAITS: 

Apdzīvota  
vieta Izbūves vietas adrese 

Gaismekļu 
skaits, gab 

Gaismekļa 
jauda,W 

Ielas apgaismojuma 
ME klase 

Ilūkste 
Mazā Smilšu iela posmā no 
Pļavu ielas līdz Smilšu ielai 

10 68 ME5 

Ilūkste 
Pļavu iela sākot no Brīvības 
ielas visā garumā 

14 68 ME5 

Ilūkste 
Avotu iela posmā no Dīķu ielas 
līdz Brīvības ielai 

14 68 ME5 

Ilūkste 
Patversmes iela posmā no 
Avotu ielas līdz autoceļam P71 

2 51 ME5 

Ilūkste 
Ozolu iela posmā no Brīvības 
ielas līdz Dīķu ielai 

10 68 ME5 

Ilūkste 
Dīķu iela posmā no Dīķu iela 
1A līdz Dīķu ielai 34 

14 68 ME5 

Ilūkste 
Zemgales iela posmā no 
Jelgavas ielas līdz Zemgales 
ielai 37 

9 68 ME5 

Ilūkste 
Grāvju iela posmā no Lāčplēša 
ielas līdz Raiņa ielai 

13 51 ME5 

Ilūkste Lāčplēša iela visā ielas garumā 6 68 ME5 

Ilūkste 
Jēkabpils iela posmā no 
Zemnieku ielas līdz Kastaņu 
ielai 

7 68 ME5 

Ilūkste 
Strēlnieku iela posmā no 
Zemnieku ielas līdz Strēlnieku 
ielai 49A 

8 51 ME5 

Ilūkste 
Smilšu iela posmā no Brīvības 
ielas līdz Smilšu ielai 27 

8 68 ME5 

Ilūkste Ilūkste kapu kapličas teritorija 2 51 ME5 

Ilūkste 
Brīvības iela sākot no 
krustojuma ar autoceļu P71 

6 68 ME5 
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līdz Smilšu ielai 

Ilūkste 
Jelgavas iela posmā no 
Jelgavas ielas 18 līdz Raiņa 
ielai 

6 68 ME5 

Ilūkste 
Zemnieku iela posmā no 
Grāvju ielas līdz Jēkabpils ielai 

5 51 ME5 

Ilūkste Kalna iela visā ielas garumā 2 51 ME5 

Ilūkste 
Jēkabpils iela posmā no 
pilsētas robežas līdz Zemnieku 
ielai 

7 68 ME5 

Ilūkste 
Jēkabpils iela posmā no 
Kastaņu ielas līdz Raiņa ielai 

13 68 ME5 

Ilūkste 
Ilūkstes pirmsskolas izglītības 
iebraucamais ceļš posmā no 
Jēkabpils ielas 

4 51 ME5 

Ilūkste 
Tirgus iela posmā no Tirgus 
ielas 3 līdz Zemnieku ielai 

4 68 ME5 

Ilūkste 
Zemnieku iela posmā no 
Tirgus ielas līdz Strēlnieku 
ielai 

5 51 ME5 

Ilūkste 
Zemgales iela posmā no 
Brīvības ielas līdz Jelgavas 
ielai 

14 51 ME5 

Ilūkste 
Jelgavas iela posmā no 
Zemgales ielas līdz Upes ielai 

18 51 ME5 

Ilūkste 
Upes iela posmā no Brīvības 
ielas līdz Jelgavas ielai 

6 51 ME5 

 

1.2. Minimālās apgaismojuma prasības.  
Gaismekļiem jānodrošina šādas minimālās apgaismojuma prasības atbilstošās 
vietas apgaismojuma klasei. 
Nr.p.k. 

Apgaismojuma klase 

Minimālais 
atstarotais 
spilgtums, 

Lmin (cd/m2) 

Minimālais 
apgaismojuma 

daudzums, 
E (lx) 

1. ME5 0,5 7,5 
 
Apgaismojuma klases ME parametri: 

Apgaismojuma parametri, ja ir sausa virsma Apžilbinājums 
Apkārtējais 

apgaismojums 

Nr.p.k. Klase 
cd/m2 

(minimāli 
uzturamais) 

U0 

(minimālais) 
U1 

(minimālais) 
TI, % 

(minimālais) 
SR2b 

(minimālais) 

1. ME5 0,5 0,35 0,4 15 0,5 
 
Piezīmes. 
2.  b – šo kritēriju izmanto tikai gadījumos, ja tās nav satiksmes zonas ar īpašiem 

nosacījumiem un prasībām attiecībā pret brauktuvi. 
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1.3. Gaismekļu specifikācija 

Gaismekļiem jānodrošina atbilstība šādām prasībām: 
  

Nr.p.k. Parametrs: Prasības LED 
ielas gaismeklim 
līdz 51W 

Prasības LED 
ielas gaismeklim 
līdz 68W 

1. ______Gaismekļu skaits: 79 gab. 128 gab. 
2. ______Gaismas avota tips: LED (gaismas 

diodes) 
LED (gaismas 
diodes) 

3. ______Gaismas plūsmas 
veids: 

Asimetriska 
ielas optika 

Asimetriska ielas 
optika 

4. ______Gaismekļa korpusa 
izpildījums: 

Liets alumīnijs Liets alumīnijs 

5. ______Gaismekļa 
aizsardzības klase 
(IP), ne mazāka kā: 

IP66 IP66 

6. ______Gaismekļa 
triecienizturības klase 
(IK), ne mazāka kā: 

IK08 IK08 

7. ______Gaismekļa svars (kg), 
ne lielāks kā: 

13 kg 13 kg 

8. ______Gaismekļa saderība 
ar balsta vai konsoles 
gala diametru, ne 
sliktāk kā: 

Uz sāna 
konsoles un tieši 
uz balsta: 
∅ (diametrs) 
40÷60mm 

Uz sāna 
konsoles un 
tieši uz balsta: 
∅ (diametrs) 
40÷60mm 
 

9. ______Darba temperatūra: -35°C - +50°C -35°C - +50°C 
10. _____Aizsardzība pret 

zibens triecienu 
Jā Jā 

11. _____Gaismekļa 
stiprināšanas veids, 
ne sliktāk kā: 

Ar nerūsējoša 
tērauda skrūvēm 

Ar nerūsējoša 
tērauda 
skrūvēm 

12. _____Gaismekļa 
efektivitāte ne 
mazāka kā: 

105Lm/W 101Lm/W 

13. _____Sistēmas faktiskā gaismas 
plūsma, ieskaitot optikas 
zudumus ne mazāka kā: 

5400 Lm 6880 Lm 

14. _____Gaismas krāsas 
izšķirtspēja (CRI), ne 
mazāka kā: 

70% 70% 

15. _____Gaismas krāsas 
temperatūra, ne 
vairāk kā 

4000K +/-10% 4000K +/-10% 

16. _____Automātiskās 
dimmēšanas 
sinhronizācija: 

Ar elektriskās 
barošanas 
padevi 

Ar elektriskās 
barošanas 
padevi 
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Nr.p.k. Parametrs: Prasības LED 
ielas gaismeklim 
līdz 51W 

Prasības LED 
ielas gaismeklim 
līdz 68W 

17. _____Gaismas plūsmas 
dimmēšanas iekārtas 
papildus prasības: 

Iekārta ir 
rūpnieciski 
integrēta gaismekļa 
korpusā gaismekļa 
ražošanas procesā 

Iekārta ir 
rūpnieciski 
integrēta 
gaismekļa korpusā 
gaismekļa 
ražošanas procesā 

18. _____Barošanas darba 
sprieguma diapazons, 
nominālais: 

200 ÷ 240V 200 ÷ 240V 

19. _____Elektroizolācijas 
drošības klase pēc 
EN-60598: 

I (pirmā) I (pirmā) 

20. _____Izturība pret 
pārspriegumu, ne 
sliktāk kā: 

6kV 6kV 

21. _____Kopējā elektriskā 
patērējamā jauda, ne 
vairāk kā: 

51 W 68 W 

22. _____Gaismekļa barošanas 
bloka lietderības 
koeficients, ne mazāk 
kā: 

0,92 0,92 

23. _____Jaudas faktors 
(Cosφ), pie 100% 
noslodzes, ne mazāk 
kā: 

0,95 0,95 

24. _____Gaismekļu barošanas 
bloka papildus 
tehniskās prasības: 

 

24.1.____Programmējams 
barošanas bloks ar 
izejas strāvas 
programmēšanas 
funkciju; 

jā jā 

24.2. Vadības protokoli: 1-
10V, DALI; jā jā 

24.3. Barošanas blokā 
iebūvēta automātiskās 
jaudas samazināšanas 
funkcija līdz 20% no 
sākotnējās jaudas, 
iespējami ne mazāk kā 5 
dažādi apgaismojuma 
līmeņa režīmi. 

jā jā 

24.4. Automātiskās 
aizsardzības no 
pārkarsēšanas 
programmēšanas 
funkcija, ar 
robežtemperatūru 
iestatīšanas iespēju  

jā jā 
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Nr.p.k. Parametrs: Prasības LED 
ielas gaismeklim 
līdz 51W 

Prasības LED 
ielas gaismeklim 
līdz 68W 

24.25. Patērējamās jaudas 
svārstības bez 
dimēšanas, ne vairāk kā: 

 
± 5% 

 
± 5% 

24.26 Gaismas avota 
automātiska aizsardzība 
no pārkarsēšanas: 

Ar gaismas avota 
patērējamās jaudas 
samazināšanos 

Ar gaismas avota 
patērējamās jaudas 
samazināšanos 

24.27 Aizsardzība no 
piesārņojuma ar gaismu, 
ne sliktāk kā: 

0 kandelas gaismas 
izstarojums virs 90° 
no apgaismojamās 
virsmas 

0 kandelas gaismas 
izstarojums virs 
90° no 
apgaismojamās 
virsmas 

28. Gaismekļa 
kalpošanas laiks ne 
mazāk kā: 

70000h 70000h 

29. Papildus prasības: 
 

 

29.1 Atverot gaismekļa 
korpusu, tiek pārtraukta 
tā elektrobarošanas 
padeve – „drošās 
apkalpošanas funkcija” 

Jā jā 

29.2 Gaismekļa konstrukcijā 
ir iestrādāts spiedienu 
izlīdzinošs 
mitruma/putekļu filtrs, 
kas novērš kondensāta 
veidošanos gaismekļa 
korpusā 

jā jā 

30. Gaismekļu 
ražotājrūpnīca ir 
sertificēta atbilstoši 
standartiem, ne 
mazāk kā: 

 

30.1 kvalitātes vadības 
sistēma ISO9001 vai 
ekvivalents; 

Jā Jā 

31. Gaismekļa atbilstība 
standartiem, ne 
sliktāk kā: 

 

31.1  IEC EN 60598-1: 
Gaismekļi, galvenās 
prasības 

Jā Jā 

31.2  IEC EN 60598-2-3: 
Galvenās prasības 
ceļu un ielu 
gaismekļiem 

Jā Jā 

31.3  EN 55015: Robežas 
un mērīšanas metodes 
radiotraucējumu 
īpašību elektriskajām 

Jā Jā 
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Nr.p.k. Parametrs: Prasības LED 
ielas gaismeklim 
līdz 51W 

Prasības LED 
ielas gaismeklim 
līdz 68W 

apgaismes ierīcēm un 
tamlīdzīgām iekārtām: 

31.4  EN 61547: Iekārtas 
vispārējās apgaismes 
mērķiem, stabilitātes 
prasības: 

Jā Jā 

31.5  EN 61000-3-2: 
Robežvērtības augstāko 
harmoniku emisijām 
(<16A uz fāzi): 

Jā Jā 

31.6  EN 61347-1: 
Vispārīgās un drošības 
prasības vadības 
blokiem: 

Jā Jā 

31.7 EN 61347-2-13 (tikai 
LED): Īpašās prasības 
maiņstrāvas vai 
līdzstrāvas  elektronisko 
draiveru LED 
moduļiem: 

Jā Jā 

31.8 EN 62471: Foto 
bioloģiskā drošība 
lampām un lampu 
sistēmām: 

Jā Jā 

 

1.4.SASKAŅOJUMI UN AT ĻAUJAS 

Pretendents apņemas nodrošināt visu projekta realizācijai nepieciešamo saskaņojumu un 
atļauju saņemšanu.  

1.5.GARANTIJAS TERMI ŅŠ  

Garantijas termiņš LED Gaismekļiem ir 5 (pieci) gadi no gaismekļu pieņemšanas 
ekspluatācijā. Darbu kvalitātes garantija ir 2 (divi) gadi no gaismekļu pieņemšanas 
ekspluatācijā. Garantijas laiks izmantotajiem būvniecības materiāliem un iekārtām ir to 
ražotāju noteiktais.  

1.6.DOKUMENTI PAR PREČU ATBILST ĪBU 

Pretendents piedāvājumā iesniedz:  

1.6.1. Gaismekļu ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegtas piedāvāto gaismekļu 
CE atbilstības deklarācijas šādiem standartiem: 

− LVS EN 55015:2013 (Elektroapgaismes ierīču un tamlīdzīgu iekārtu 
radiotraucējumu raksturlielumu robežvērtības un mērīšana) 

− LVS EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 (Gaismekļi. 2-3. daļa: Īpašās prasības. 
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Gaismekļi ceļu un ielu apgaismei) 
− LVS EN 60598-1:2009 + A11:2009 (Gaismekļi. 1. daļa: Vispārīgās prasības 

un testi) 
− LVS EN 61000-3-2:2015 (Elekromagnētiskā saderība (EMS). 3-2.daļa: 

Robežvērtības. Augstāko harmoniku strāvu robežvērtības (iekārtu ieejas 
strāva ≤ 16 A uz fāzi) (IEC 61000-3-2:2014) 

− LVS EN 61000-3-3:2013 (Elektromagnētiskā saderība (EMS). 3-3. daļa: 
Robežas. Sprieguma izmaiņu, sprieguma svārstību un mirgoņas ierobežošana 
publisko zemsprieguma elektroapgādes sistēmu iekārtām, kuru nominālā 
strāva ≤16 A uz fāzi un kurām nav īpašu pieslēguma nosacījumu (IEC 61000-
3-3:2013)) 

− LVS EN 61347-2-13:2007 (Spuldžu vadības ierīces. 2-13.daļa: Īpašās 
prasības ar maiņstrāvu vai līdzstrāvu barojamiem LED moduļu 
elektroniskajiem regulatoriem) 

− LVS EN 61547:2010 (Vispārīgās apgaismes ierīces. Elektromagnētiskās 
traucējumnoturības prasības (IEC 61547:2009)); 

1.6.2.Sertificētas atbilstības izvērtēšanas iestādes apstiprinātus un izsniegtus 
gaismekļu IP un IK klases testu rezultātus (saskaņā ar attiecīgajiem standartiem EN 
60598-1:2008 un EN 50102); 
1.6.3. Gaismekļu ražotāju rūpnīcas izsniegtas montāžas instrukcijas tulkotas latviešu 
valodā par katru gaismekļa modeli; 
1.6.4.Sertificētas atbilstības izvērtēšanas iestādes apstiprinātus un izsniegtus 
gaismekļu EMC, Shock un Vibration testa rezultātus; EMC testa rezultātos ir 
apstiprināta gaismekļu atbilstība LVS EN 55015:2013; LVS EN 61000-3-3:2013; 
LVS EN 61547:2010 un LVS EN 61000-3-2:2006 + A2:2009 standartiem; 
1.6.5. Sertificētas atbilstības izvērtēšanas iestādes apstiprinātu un izsniegtu gaismekļu 
ENEC atbilstības deklarāciju, kas apliecina gaismekļu atbilstību vismaz šādiem 
sekojošiem standartiem: EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62471; EN 62031. 
1.6.6. Ražotāja rūpnīcas izsniegtas gaismekļu tehniskās specifikācijas datus tulkotus 
latviešu valodā par katru gaismekļa modeli; 
1.6.7. piedāvāto gaismekļu gaismas aprēķinus katram gaismekļu modelim, kas 
izstrādāti Dialux vai Relux programmā (saglabāti un iesniegti .dlx vai .rdf formātā 
(iesniedz elektroniski) un papildus PDF formātā (pievienojot piedāvājumam), kas 
ļauj pārliecināties par piedāvāto gaismekļu atbilstību noteiktajai ceļu klasei. 
Pretendents, veicot aprēķinus, vērā ņem pielikumā pievienotos aprēķinu paraugfailos 
sniegtos datus. Pretendents nedrīkst mainīt nolikumam pievienotajos aprēķinu failos 
norādītos parametrus – drīkst tikai nomainīt paraugfailā esošo gaismekļu parauga 
fotometrisko failu ar piedāvātā gaismekļa modeļa fotometrisko failu (1.6.8..p.). 
1.6.8.Apgaismojuma fotometriskos failus (saglabāti .ldt vai .ies formātā, iesniedz 
elektroniski)  katram gaismekļa modelim; 
1.6.9.Gaismekļu LM 79 un TM 21 testa protokolus (katram piedāvātajam modelim); 
1.6.10.Sertificētas atbilstības izvērtēšanas iestādes apstiprinātu un izsniegtu 
sertifikātu par gaismekļu atbilstību RoHS direktīvai (ES direktīva Nr. 2011/65/EU); 
1.6.11. Gaismekļu ražotāja rūpnīcas izsniegtu apliecinājumu, ka pretendentam būs 
pieejami šajā nolikumā norādītie gaismekļi nepieciešamajā apjomā un līguma 
izpildes termiņā, lai izpildītu prasības, kas noteiktas šajā nolikumā, un gaismekļu 
ražotāja rūpnīca nepieciešamības gadījumā piegādās pretendentam papildus 
nepieciešamos gaismekļus; 
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1.6.12. Pretendenta apliecinājums, ka gaismekļu garantijas termiņš nav īsāks par 5 
(pieciem) gadiem un darbu kvalitātes garantija ir 2 (divi) gadi no pieņemšanas – 
nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. 
 
1.7.PREČU PARAUGI 

Pasūtītājs var lūgt, lai Pretendents iesniedz Pasūtītājam piedāvāto preču paraugus 
(piecus no katra modeļa). Pretendents, preču paraugus iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk 
kā 5 (piecu) dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja Pretendenta iesniegtie 
preču paraugi neatbilst Nolikumam vai Pretendenta piedāvājumam, Komisija lemj 
par Pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkumā.  
Pasūtītājs atgriež Pretendentiem iesniegtos preču paraugus ne vēlāk kā 5 (piecu) 
darba dienu laikā pēc lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas.  
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Tehniskās spefikācijas pielikums 

 
Iepirkuma „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilūkstes novada publiskā 

apgaismojuma infrastruktūrā”, identifikācijas Nr.INP 2015/4  KPFI”  
 

Pretendenta Tehniskais piedāvājums 
Piedāvājam šādus jaunus gaismekļus: 
 LED ielas 

gaismeklis līdz 
51W 

LED ielas 
gaismeklis līdz 
68W 

Ražotājs:   
Marka, modelis:   
Ražošanas gads:   
 
 
Nr.p.k. Parametrs: Piedāvājums LED 

ielas gaismeklim 
līdz 51W 

Piedāvājums LED 
ielas gaismeklim 
līdz 68W 

1.______Gaismekļu skaits:   
2.______Gaismas avota tips:   
3.______Gaismas plūsmas veids:   
4.______Gaismekļa korpusa izpildījums:   
5.______Gaismekļa aizsardzības klase 

(IP): 
  

6.______Gaismekļa triecienizturības klase 
(IK): 

  

7.______Gaismekļa svars (kg):   
8.______Gaismekļa saderība ar balsta vai 

konsoles gala diametru: 
  

9.______Darba temperatūra:   
10._____Aizsardzība pret zibens triecienu   
11._____Gaismekļa stiprināšanas veids:   
12._____Gaismekļa efektivitāte:   
13._____Sistēmas faktiskā gaismas plūsma, 

ieskaitot optikas zudumus: 
  

14._____Gaismas krāsas izšķirtspēja (CRI):   
15._____Gaismas krāsas temperatūra:   
16._____Automātiskās dimmēšanas 

sinhronizācija: 
  

17._____Gaismas plūsmas dimmēšanas 
iekārtas papildus prasības: 
Iekārta ir rūpnieciski integrēta 
gaismekļa korpusā gaismekļa 
ražošanas procesā 

  

18._____Barošanas darba sprieguma 
diapazons, nominālais: 

  

19._____Elektroizolācijas drošības klase   
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Nr.p.k. Parametrs: Piedāvājums LED 
ielas gaismeklim 
līdz 51W 

Piedāvājums LED 
ielas gaismeklim 
līdz 68W 

pēc EN-60598: 
20._____Izturība pret pārspriegumu:   
21._____Kopējā elektriskā patērējamā 

jauda: 
  

22._____Gaismekļa barošanas bloka 
lietderības koeficients: 

  

23._____Jaudas faktors (Cosφ), pie 100% 
noslodzes: 

  

24._____Gaismekļu barošanas bloka 
papildus tehniskās prasības: 

 

24.1. Programmējams barošanas bloks 
ar izejas strāvas programmēšanas 
funkciju; 

  

24.2. Vadības protokoli: 1-10V, DALI;   
24.3. Barošanas blokā iebūvēta 

automātiskās jaudas 
samazināšanas funkcija līdz 20% 
no sākotnējās jaudas, iespējami 
ne mazāk kā 5 dažādi 
apgaismojuma līmeņa režīmi. 

  

24.4. Automātiskās aizsardzības no 
pārkarsēšanas programmēšanas 
funkcija, ar robežtemperatūru 
iestatīšanas iespēju  

  

25. Patērējamās jaudas svārstības bez 
dimēšanas: 

  

26. Gaismas avota automātiska 
aizsardzība no pārkarsēšanas: 

  

27. Aizsardzība no piesārņojuma ar 
gaismu: 

  

28. Gaismekļa kalpošanas laiks h:   
29. Papildus prasības: 

 
 

29.1 Atverot gaismekļa korpusu, tiek 
pārtraukta tā elektrobarošanas 
padeve – „drošās apkalpošanas 
funkcija” 

  

29.2 Gaismekļa konstrukcijā ir 
iestrādāts spiedienu izlīdzinošs 
mitruma/putekļu filtrs, kas 
novērš kondensāta veidošanos 
gaismekļa korpusā 

  

30. Gaismekļu ražotājrūpnīca ir 
sertificēta atbilstoši standartiem, 
ne mazāk kā: 

  

30.1 kvalitātes vadības sistēma   
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Nr.p.k. Parametrs: Piedāvājums LED 
ielas gaismeklim 
līdz 51W 

Piedāvājums LED 
ielas gaismeklim 
līdz 68W 

ISO9001 vai ekvivalents; 
31. Gaismekļa atbilstība standartiem, 

ne sliktāk kā: 
  

31.1  IEC EN 60598-1: Gaismekļi, 
galvenās prasības 

  

31.2  IEC EN 60598-2-3: Galvenās 
prasības ceļu un ielu 
gaismekļiem 

  

31.3  EN 55015: Robežas un 
mērīšanas metodes 
radiotraucējumu īpašību 
elektriskajām apgaismes ierīcēm 
un tamlīdzīgām iekārtām: 

  

31.4  EN 61547: Iekārtas vispārējās 
apgaismes mērķiem, stabilitātes 
prasības: 

  

31.5  EN 61000-3-2: Robežvērtības 
augstāko harmoniku emisijām 
(<16A uz fāzi): 

  

31.6  EN 61347-1: Vispārīgās un 
drošības prasības vadības 
blokiem: 

  

31.7 EN 61347-2-13 (tikai LED): 
Īpašās prasības maiņstrāvas vai 
līdzstrāvas  elektronisko draiveru 
LED moduļiem: 

  

31.8 EN 62471: Foto bioloģiskā 
drošība lampām un lampu 
sistēmām: 

  

 
 

 

____________    _______________   ________________  

    (amats)      (paraksts)    (paraksta atšifrējums)  
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Tehniskās spefikācijas pielikums (Izmaksu tāme) 

 

Izmaksu pozīcijas nosaukums 
Vienības 

nosaukums 
Vienību 
skaits 

Vienības izmaksas 
(EUR) KOPĀ 

(EUR) 

1 2 3 4. 5. 

1. Gaismekļu iegāde       
1.1. LED ielas gaismeklis 51W IP66 gab. 79    
1.2. LED ielas gaismeklis 68W IP66 gab. 128   
2.Papildus aprīkojums       
2.1.Aizsardzības automātikas iegāde       
2.1.1. Drošinātājs 1C6A apgaismes stabā  gab. 207   
2.1.3. Kabeļgalu apdare EPKT 0015 gab. 76   
2.2. Pievadu iegāde       
2.2.1. Kabelis 3x1,5 mm2 CYKY m 520   
2.2.2. Kabelis NYY-J 3x1.5(montāžai 
balstos) 

m 1070 
  

2.2.4. Spaiļu bloks gab. 38   
2.2.5 IP65 aizsardzības kaste C6A 
automātslēdzim montāžai koka balstā 

gab. 207 
  

3. Esošās apgaismojuma sistēmas 
elementu (balstu, sadales skapju, 
stiprin ājuma trošu un balsteņu, gaisa 
vadu un kabeļu līniju) nomaiņa vai 
rekonstrukcija 

    

  

3.1. Kronšteins koka balstam ar savilci gab. 130   
3.2. Apgaismojuma balsts 6m gab. 38   
3.3. Apgaismojuma balsta pamats gab. 38   
3.4. Konsole apgaismojuma balstam gab. 38   
3.5. Gumijas blīve BLUN gab. 38   
3.6. Stabu skrūves DIN913 M10X12 kompl. 38   
3.7. Lokana ,gofrēta plastmasas caurule 
d=110mm 

m. 1960 
  

3.8. Signāllenta m. 1960   
3.10. Tranšeju rakšana un aizbēršana m 660   
3.11. Kabeļu tranšejas gultnes 
sagatavošana 

m 660 
  

3.12. Caurules DVK ieguldīšana tranšejā m 660   
3.13. Kabeļu ieguldīšana tranšejā,caurulē m 1960   
3.14. Signāllentas MBN ieguldīšana 
tranšejā 

m 1960 
  

3.15. Kabeļa gala apdares montāža gab. 76   
3.16. Āra apgaismojuma balsta komplekta 
montāža ar konsoli 

gab. 38 
  

3.18. Ielas gaismekļa kronšteina koka 
balstam ar savilci,l=0.5m,cinkota montāža 

gab. 130 
  

3.21. Kabelis 4x10mm2 m 1960   
3.22. Asfaltseguma atjaunošana m2 20   
3.23. Zālāja atjaunošana m2 30   
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4.Demontāžas darbu izmaksas       
4.1. Gaismekļa demontāža gab. 254   
4.2.Staba kronšteina demontāža gab. 15   
4.3.Esošo elektropieslēguma vadu 
demontāža 

m. 550 
  

5. Montāžas darbu izmaksas       
5.1. Gaismekļa montāža gab. 207   
5.2. Automātslēdžu 1B6A montāža gab. 207   
5.3. Pievadkabeļu montāža  m. 1590   
5.4. KL digitālie mērījumi kompl. 1   
   KOPĀ,EUR  

   PVN 21%, 
EUR 

 

   KOPĀ  

 

*Pretendentam ir tiesības, iesniedzot tāmi, mainīt veicamo darbu / piegādājamo materiālu sarakstu, 
nodrošinot pārējo šīs specifikācijas punktos minēto prasību izpildi un nemainot uzstādāmo un 
demonetējamo gaismekļu skaitu.   
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4. pielikums 
Iepirkuma „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilūkstes novada publiskā 
apgaismojuma infrastruktūrā”, identifikācijas Nr.INP 2015/4  KPFI”  nolikumam  

 

INFORM ĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZ ŅĒMĒJIEM 

 

Nr. p. 
k.  

Nosaukums 
Adrese,  
telefons, 

kontaktpersona 

Veicamo 
darbu apjoms 

no kopējā 
apjoma (%) 

Apakšuzņēmēja(-u) 
paredzēto darbu īss 

apraksts 

     

     

     

     

     
 

 
 
 
 

____________    _______________   ________________  

    (amats)      (paraksts)    (paraksta atšifrējums)  
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5. pielikums 

Iepirkuma „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilūkstes novada publiskā 
apgaismojuma infrastruktūrā”, identifikācijas Nr.INP 2015/4  KPFI”  nolikumam  

 

Būvdarbu l īgums Nr. _________ 
 

 
 

Ilūkstē, 2015. gada __________ 

SIA „____________ " , Reģ.Nr._______________, juridiskā adrese 
____________________, tālāk saukts "Izpildītājs", _____________ _________ 
__________personā, kas darbojas atbilstoši Statūtiem, no vienas puses, un 
 
Il ūkstes novada pašvaldība, reģ. Nr.90000078782, juridiskā adrese: Brīvības ielā 7, Ilūkstē, 
Ilūkstes novads, LV 5447, turpmāk saukts "Pasūtītājs", tās domes priekšsēdētāja Stefana 
Rāznas personā, kas darbojas pamatojoties uz pašvaldības Nolikumu, no otras puses, (līguma 
"Pasūtītājs" un "Izpildītājs" saukti arī kā “Puses”), 

pamatojoties uz iepirkuma “ „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilūkstes 
novada publiskā apgaismojuma infrastruktūrā”, identifikācijas Nr.INP 2015/4 KPFI, 
rezultātiem 

Puses noslēdza līgumu par sekojošo: 

1. L īguma priekšmets. 
 

1.1. "Izpildītājs" izpilda pēc "Pasūtītāja" uzdevuma, bet  "Pasūtītājs" pieņem un apmaksā 
Ilūkstes novada publiskā apgaismojuma infrastruktūras renovāciju - jaunu gaismekļu 
piegādi un uzstādīšanu, kā arī būvniecības darbu vadīšanu un organizēšanu  (līgumā 
saukts kā "darbi ”). 

1.2. Darbi tiek veikti Ilūsktes novadā, attiecīgajās ielās, kas uzskaitītas sekojošajā tabulā, 
norādot attiecīgos gaismekļu modeļus un skaitu (līgumā saukts kā „objekts”): 
Iela Gaismekļa modelis Skaits 
   
   
   

 
1.3. Darbi tiek izpildīti saskaņā ar būvnormatīviem, LR normatīvajiem aktiem, šo līgumu,  

tehniskajām specifikācijām, darba daudzumu,  lokālo tāmi un savu iepirkuma 
piedāvājumu. "Izpildītāja" veicamo darbu un darba daudzuma pilnīgs uzskaitījums tiek 
dots Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.   
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2.Norēķinu kārt ība. 

 
2.1. L īguma summa  bez PVN 21%  apmērā sastāda EUR ________ 
(________________), PVN sastāda EUR _____ (______), kopējā līguma summa 
ieskaitot PVN ir EUR _________ (____________). 
2.2 "Pasūtītājs" apņemas veikt līguma summas apmaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 
objekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, kas ir neatņemama sastāvdaļa, un rēķina 
saņemšanas. 

2.3. Līguma cena par visu darba apjomu netiks mainīta vai indeksēta pamatojoties uz 
Izpildītāja izmaksu pieaugumu, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas 
Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz izpildāmajiem 
darbiem. 

 2.4.  Maksājumi veicami euro bezskaidrā naudas formā, uz šajā līgumā norādīto "Izpildītāja" 
norēķina kontu. Par samaksas datumu tiek uzskatīts datums, kad „Pasūtītājs” faktiski 
veicis maksājumu.   

3.     Darbu nodošanas – pieņemšanas kārt ība objektā. 

3.1. „Izpild ītājam” jāuzsāk darba veikšana būves vietā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu 
laikā no līguma parakstīšanas dienas.   

3.2. „Izpild ītājam” jāpabeidz darbs būves vietā līdz pilnīgai līguma noteikto saistību 
izpildei, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 25.maijam.  

3.3.Darba pabeigšanu un nodošanu – pieņemšanu veic saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. 
Izpildīto darbu pieņemšana – nodošana notiek objektā, abām Pusēm parakstot 
pieņemšanas – nodošanas aktu.  

3.4."Izpildītājam"  trīs dienas pirms pieņemšanas – nodošanas rakstveidā vai mutiski jāpaziņo 
“Pasūtītājam” diena un laiks, kurā pieņemšana – nodošana var notikt. Ja “Pasūtītājs” abu 
pušu saskaņotajā datumā neierodas pieņemt darbus vai atsakās tos pieņemt bez jebkādiem 
pamatotiem iemesliem, darbi tiek uzskatīti par nodotiem ar visām no tā izrietošām 
saistībām. 

3.5.“Pasūtītājam” ir pienākums 2 (divu) dienu laikā izskatīt un pieņemt no "Izpildītāja" 
izpildītos darbus, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu. Ja “Pasūtītājs” savlaicīgi 
neparaksta "Izpildītāja" sastādīto un iesniegto pieņemšanas – nodošanas aktu un nesniedz 
savus iebildumus, "Izpildītājs" drīkst uzskatīt, ka “Pasūtītājs” darbus ir pieņēmis un 
pieprasīt attiecīgā maksājuma veikšanu saskaņā ar šī līguma noteikumiem. 

3.6.Motivēta atteikuma pieņemt darbu gadījumā, "Izpildītājs" un “Pasūtītājs” veido divpusēju 
defektu aktu, kam pievienots saraksts par darbiem, kurus nepieciešams paveikt līdz galam 
ar norādi par izpildes termiņiem. 

3.7.Puses vienojas, ka defektu aktā minēto trūkumu novēršanu un darbu izpildi pienācīgā 
kvalitātē apliecinās Pušu parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.  

3.8.Trūkumi, ko pieļāvis "Izpildītājs" savas vainas dēļ ir novēršami par "Izpildītāja" 
līdzekļiem. 

3.9.Trūkumi, kas veidojušies “Pasūtītāja” vainas dēļ, ir novēršami par “Pasūtītāja” 
līdzekļiem. 
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3.10. Ja "Izpildītājs" darbu veic pirms termiņa, tam ir tiesības to nodot, bet “Pasūtītājam” ir 
pienākums pirms termiņa pieņemt darbu un veikt arī apmaksu. 

3.11. Nododot darbus, “Pasūtītājam” tiek iesniegta veikto darbu izpilddokumentācija. 
“Pasūtītājam” ir pienākums uzglabāt visu augstāk minētajā aktā uzskatīto 
dokumentāciju līdz līgumā minētā garantijas termiņa beigām. 

3.12. Ja "Izpildītājs" nodod izpildīto darbu, “Pasūtītājs” var ierosināt "Izpildītājam" veikt 
papildus darbus. Ja "Izpildītājs" piekrīt, šos darbus veic pēc pušu vienošanās noslēdzot 
jaunu līgumu. 

3.13. “Pasūtītājs” var ierosināt papilddarbus arī darbu veikšanas laikā pirms objekta 
nodošanas, šādos gadījumos tiek slēgta papildus vienošanās, sastādīta papilddarbu tāme 
un norādīta šo darbu samaksas kārtība. 

3.14. Ja darbu izpildīšanas procesā "Izpildītājam" ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus 
tas, kā pieredzējis un kvalificēts "Izpildītājs" iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir 
tiesības, vispirms saskaņojot ar “Pasūtītāju” iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi 
un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu 
vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata 
jebkādu darbu pārtraukšanu, kas rodas “Pasūtītāja” saistību nepildīšanas rezultātā vai 
pēc “Pasūtītāja” norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma. 

 

4. "Izpild ītāja"  tiesības un pienākumi.  

 

4.1."Izpild ītājs"  apņemas : 
4.1.1. ar savu darbību nodrošināt būvdarbu izpildi tādā kvalitātē, kas atbilst LR spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem, līguma noteiktajā termiņā, taupīgi un racionāli 
izmantojot būvniecības izstrādājumus, celtniecības materiālus, energoresursus, kā arī 
būvniecībai atvēlētos līdzekļus; 

4.1.2. veikt Līgumā noteiktos darbus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, 
tehniskajiem uzdevumiem un citiem darba izpildes dokumentiem, ko nosaka LR 
normatīvie akti un kas ir pievienoti Līgumam kā pielikumi; 

4.1.3. veikt šī līguma 1.1.punktā minēto darbu apjomu ar saviem darba rīkiem, 
ierīcēm un darbaspēku, organizēt un veikt visus nepieciešamos darbus u.c. uzdevumus, 
kas nepieciešami šī līguma 1.1.punktā minēto darbu veikšanai pilnā apjomā; 

4.1.5.segt visus izdevumus, kas saistīti ar būvlaukuma uzturēšanu; 
4.1.6. saņemt  nepieciešamās atļaujas  no valsts institūcijām, kas nepieciešamas darbu 
veikšanai. 
4.2."Izpildītājs" apņemas izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus Līgumā noteikto 

būvdarbu veikšanai. 
4.3."Izpildītājs"  veic visu nepieciešamo būvniecības izstrādājumu piegādi un komplektēšanu, 

kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu būvizstrādājumu izmantošanu būvniecības 
procesā. Darba kvalitātes prasības, ko jāveic “Izpildītājam”, nosaka tehniskā specifikācija 
, darba apjomi un normatīvie akti. 

4.4.Ja veicot darbus rodas nepieciešamība veikt papildus darbus, kādi nav bijuši paredzēti šī 
līguma Pielikumā Nr. 1, Izpild ītājs apņemas ievērot LR normatīvos aktos noteikto 
kārtību. 

4.5.Ar šo Līgumu „Izpildītājs” apliecina, ka līguma izpildes darbībā ievēros LR normatīvos 
aktus un ievēros Publisko iepirkumu likuma noteikumus, un nepieciešamības gadījumā 
„Izpild ītājs” ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju 
nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, ja 
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apakšuzņēmēja līgumā noteikto veicamo darbu vērtība ir mazāk kā 20 procenti no kopējās 
līguma vērtības. 

 

5. “Pasūtītāja” tiesības un pienākumi.  

 

5.1.“Pasūtītājs” apņemas nodrošināt: 
5.1.1. "Izpildītājam" darba fronti un būvlaukumu atbilstoši pasūtījuma apjomam un 

šajā līgumā noteiktiem darbu izpildes termiņiem, kā arī iespēju pieslēgties 
inženierkomunikācijām un elektrotīklam, nodrošinot "Izpildītāju"  ar darbu 
veikšanai nepieciešamu elektroenerģijas jaudu; 

5.1.2. Pastāvīgu iespēju "Izpildītājam" netraucēti piekļūt un veikt darbus “Pasūtītāja” 
objektā; 

5.2.“Pasūtītājam” ir pienākums izsniegt nepieciešamās Pilnvaras “Izpildītājam”, kas saistītas 
ar  no valsts institūcijām nepieciešamo atļauju darbu veikšanai saņemšanu. 

5.3.“Pasūtītājs” ir tiesīgs prasīt no "Izpildītāja", lai objektā veicamie darbi tiktu veikti 
ievērojot LR likumdošanas un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

5.4.“Pasūtītājs” ir tiesīgs par saviem līdzekļiem pieaicināt Būvuzraugu, kurš kontrolē 
būvdarbu un pielietojamo būvizstrādājumu kvalitāti. Par Būvuzrauga iecelšanu vai maiņu 
rakstiski paziņo "Izpildītājam", kuram no paziņojuma saņemšanas brīža ir saistoša 
Būvuzrauga darbība. 

5.5.„Pasūtītājam” ir tiesības pieņemt lēmumu atļaut vai atteikt „Izpildītājam” personāla vai 
apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami 
īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju 
un dokumentus no „Izpildītāja”, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar 
06.04.2006. Publisko iepirkumu likuma 68.panta noteikumiem. Lēmuma pieņemšanas vai 
atteikuma gadījumā Pasūtītājs ievēro 06.04.2006. Publisko iepirkumu likuma noteikumus 

5.6.Ja veicot darbus rodas nepieciešamība veikt papildus darbus, kādi nav bijuši paredzēti šī 
līguma Pielikumā Nr. 1, Pasūtītājs apņemas ievērot LR normatīvos aktos noteikto 
kārtību  un 06.04.2006. Publisko iepirkumu likuma 63., 671.  panta u.c. noteikumus. 

 

6.    Garantijas saistības. 

6.1."Izpildītājs"  garantē, ka veikto darbu kvalitātes garantija ir 2 (divi) gadi no objekta 
pieņemšanas – nodošanas. Garantijas laiks pielietotajiem būvniecības izstrādājumiem un 
iekārtām ir attiecīgo materiālu, iekārtu, ierīču un/vai komunikāciju ražotāju noteiktais. 
Garantijas laiks Darbos izmantotajiem gaismekļiem ir 5 (pieci) gadi no objekta 
pieņemšanas – nodošanas. „ Izpildītājs" apņemas “Pasūtītājam” augtāk minētajā garantijas  
laikā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Darbos tiek konstatētas 
pie pareizas objekta ekspluatācijas. 
6.2.Ja “Pasūtītājs” garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots "Izpildītājam", 
norādot arī vietu un laiku, kad "Izpildītājam" jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. 
“Pasūtītāja” noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 5 (piecām) dienām, bet Puses var 
vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir 
tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. 
Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse. 

6.3. Ja “Izpildītājs” uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, 
viņš 5 (piecu) darba dienu laikā no paziņojuma – pretenzijas saņemšanas dienas par to 
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rakstiski paziņo Pasūtītājam, nosūtītajiem iebildumiem pievienojot dokumentus, kas 
apstiprina "Izpildītāja" viedokli. 
6.4.Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja "Izpildītājs" neierodas uz defektu akta 
sastādīšanu, “Pasūtītājs” ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī 
"Izpildītājam". Par akta sastādīšanu tiek paziņots "Izpildītājam", norādot vietu un laiku, 
kad akts ir ticis sastādīts. 
 

7.     "Pušu" atbild ība. 

7.1.Par līgumsaistību neizpildi, vai daļēju izpildi, "Puses" nes pilnu materiālo atbildību 
saskaņā ar šī līguma nosacījumiem. 
7.2.Ja “Pasūtītājs” neveic maksājumus noteiktajos termiņos, saskaņā ar šī līguma 2.2. punktu, 
tas maksā “Izpildītājam” līgumsodu 0,1% no līguma kopējās summas par katru apmaksas 
kavēto dienu,   bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas. 
7.3.Ja “Izpildītājs ”neizpilda līgumā uzrādīto darba apjomu noteiktajos termiņos, saskaņā ar 
šī līguma 3.2. punktu, tas maksā  “Pasūtītājām” l īgumsodu 0,1% no līguma kopējās summas 
par katru darba izpildes kavēto dienu līdz pilnīgai saistību izpildei, bet ne vairāk kā 10 % no 
Līguma summas. 

 

8.    Nepārvarama vara. 

8.1."Puses" ir atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šo līgumsaistību neizpildi, ja tā 
rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā. Ar nepārvaramas varas apstākļiem šī līguma 
izpratnē tiek saprasts: karadarbība, neparedzēts pārtraukums vai traucējumi kredītiestāžu, 
pasta un sakaru iestāžu darbībā, dabas parādības, traucējumi elektroenerģijas piegādē, 
ugunsgrēks, kā arī citi apstākļi, kurus "Puses" nevarēja paredzēt un novērst ar saviem 
spēkiem un sev pieejam līdzekļiem. 
8.2.Ņemot vērā līguma 8.1. punktu, līgumsaistības tiek pagarināts uz laiku, kurš ir 
proporcionāls nepārvaramas varas laikam. 
8.3.Par nepārvaramas varas apstākļu esamību nekavējoties jāpaziņo otrai "Pusei" rakstiski, 
bet ne vēlāk kā 3 ( trīs ) darba dienu laikā no šādu apstākļu iestāšanās dienas. Šī termiņa 
nokavējums atņem tiesības nākotnē atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.  
8.4.Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 60 ( sešdesmit ) dienām, jebkurš no 
"Pusēm" ir tiesīgs atteikties no šīm līgumsaistībām pilnīgi vai daļēji. 

9.      Strīdu atrisināšana. 

9.1.Šis līgums sastādīts, noslēgts un tiks izpildīts saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā 
esošajiem likumiem. 
9.2.Jebkura šī līguma daļa no līguma izrietoša nesaskaņa vai strīds tiek izskatīts balstoties 
uz šī līguma saturu, LR Civillikumu un citām LR tiesību normām, kas tieši attiecas un 
ietekmē šī līguma izpildi. Visus strīdus, domstarpības un/vai prasības, kas rodas no šī 
līguma vai sakarā ar to, t.sk. saistītus ar tā izpildīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā 
neesamību, puses apņemas risināt pārrunu ceļā. 
9.3.Visus ar Līgumu saistītos strīdus Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 
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10. Konfidencialitāte. 

"Puses" apņemas ievērot konfidencialitāti un neizpaust trešajām personām informāciju par 
darbu izcenošanu, norēķinus un citu informāciju, kas ir saistīta ar šī līguma saistībām 

 

11.     Līguma darbības laiks. 
 

11.1.Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un paliek saistošs Pusēm līdz saistību 
pilnīgai izpildei. 
11.2.“Pasūtītājs”, nosūtot “Izpildītājam” rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji 
pārtraukt Līgumu, ja „Izpildītājs” pēc „Pasūtītāja” iepriekšēja rakstiska brīdinājuma 
saņemšanas 10 (desmit) dienu laikā nav novērsis jebkuru no šiem pārkāpumiem: 
      11.2.1.Ja darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā 
paredzētā darba uzsākšanas datuma. 
      11.2.2. Darbs, saskaņā ar pārbaužu rezultātiem, tiek pildīts kvalitātē, kura ir neatbilstoša  
Tehniskā projekta specifikācijām un normatīvajiem aktiem. 
      11.2.3. “Izpildītājs” būves vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas 
negatīvi ietekmē Darba veikšanas grafika ievērošanu. 
      11.2.4. “Izpildītājs” ir kavējis Darba veikšanas grafiku vai aizkavējis darba pabeigšanu 
vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām. 
      11.2.5. “Izpildītājs” bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.  
11.3.Ja pirms termiņa tiek izbeigts līgums, Puses papildus vienojas par veikto darbu, 
izlietoto un pasūtīto materiālu samaksas apjomu un kārtību, parakstot attiecīgu vienošanos, 
kas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.  
11.4.Visi grozījumi, labojumi un papildinājumi pie šī līguma stājas spēkā ar brīdi, kad tie ir 
noformēti rakstiski un tos ir parakstījušas abas līguma Puses.  
11.5. Līgumu var papildināt vai izmainīt pēc pušu vienošanās, ievērojot LR normatīvo aktu 
prasības. Jebkuri šī Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā kā 
vienošanās, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
11.6.Šī līguma nosacījumi ir saistoši attiecīgās Puses tiesību un saistību pārņēmējam. Visos 
citos jautājumos, kurus nenosaka šis Līgums, puses nes atbildību viena pret otru saskaņā ar 
Latvijas Republikas Būvniecības likumu, būvnormatīviem, kā arī Latvijas Republikas 
Civillikumu. 

12.     Pārējie noteikumi. 

12.1.Parakstot šo līgumu "Puses" apliecina, ka līgums ir "Puses" brīvas gribas izpausme, kas 
radusies bez maldības, viltus vai spaidiem. 

12.2.Līguma tekstā nav pieļaujama kādas tās daļas dzēšana. 

12.3.Katra no "Pusēm" apņemas nekavējoties paziņot otram par savu sakaru līdzekļu un šajā 
līgumā uzrādītās adreses ( tai skaitā – juridiskās ) maiņu.  
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12.4.Visi un jebkurš paziņojums saistībā ar šo līgumu attiecīgai Pusei nosūtāms ierakstītā 
vēstulē pa pastu vai nogādājams personīgi pret parakstu par tā saņemšanu, un tas uzskatāms 
par saņemtu attiecīgai Pusei piektajā dienā pēc tā nodošanas pastā vai arī, kad tas ir izsniegts 
šai Pusei pret parakstu. 
12.5.Visos jautājumos, kurus neregulē šis Līgums, Puses vadās no spēkā esošiem LR 
normatīvajiem aktiem. 
12.6.Līgums sastādīts latviešu valodā, divos autentiskos eksemplāros, no kuriem viens 
atrodas pie "Pasūtītāja", otrs – pie "Izpildītāja". 

13. “Pušu” juridiskie rekviz īti un paraksti.  

"Pasūtītājs"   
Il ūkstes novada pašvaldība 
Reģ. Nr. LV90000078782 
Brīvības ielā 7, Ilūkstē,  
Ilūkstes novads, LV-5447 
 
Banka: ____________ 
Kods: ____________ 
Konts: _____________________ 
 
Tālr. +371 65447850  
Fakss +371 65462245 
 
e-pasts: dome@ilukste.lv 
 
Ilūkstes novada pašvaldības  
domes priekšsēdētājs  
 
 
 
______________ S.Rāzna 
z.v. 
                 

"Izpild ītājs" 
SIA "__________________" 
Reģ.Nr. ________________ 
Adrese:________________ 
 
Banka: ________________ 
Kods:   ________________  
Konts:  ________________ 
 
Tālr. ____________  
Fakss ____________  
 
e-pasts: __________ 
 
 
SIA "____________" 
_________________ 
 
 
___________________   _________ 
z.v. 
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6. pielikums 

Iepirkuma „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilūkstes novada publiskā 
apgaismojuma infrastruktūrā”, identifikācijas Nr.INP 2015/4  KPFI”  nolikumam  

 

PRETENDENTA VEIKTO B ŪVDARBU  SARAKSTA FORMA 

Pretendenta veikto būvdarbu saraksts 
 
 

 

Nr. Informācija par 
pasūtītāju, adrese 

Objekta,  
nosaukums un  
būvdarbu 
nosaukums,                
vieta, uzstādīto 
LED gaismekļu 
skaits, ražotājs 

 

Būvdarbu veids un 
vērtība ( EUR) 

Pretendenta 
veiktais 
darbu 
apjoms (%) 

Būvdarbu 
veikšanas 
periods 

Informācija, vai būvdarbi 
pienācīgi  pabeigti, 
kontaktpersonas, 
kontakttālruņi. 

1       

2       

 

 

 

____________    _______________   ________________  

    (amats)      (paraksts)    (paraksta atšifrējums)  
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7. pielikums 

Iepirkuma „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilūkstes novada publiskā 
apgaismojuma infrastruktūrā”, identifikācijas Nr.INP 2015/4  KPFI”  nolikumam  

 
 

 
Pretendenta finanšu apgrozījums. 

 
Pretendenta nosaukums: ____________________________ 
Reģ. Nr. ________________________ 
Adrese: _____________________________ 

 
Pretendenta finanšu apgrozījums iepriekšējos trīs gados (2012. -2014. un 2015. līdz 
piedāvājumu iesniegšanas termiņam) LED tipa ielu apgaismojuma piegādes un montāžas 
darbos visos gados kopā ir : 

 
 

Gads Finanšu apgrozījums bez PVN 
LED tipa ielu apgaismojuma piegādes un montāžas darbos 

2012  
2013  

2014 (un 2015 līdz 
piedāvājuma 
iesniegšanai) 

 

Kopā  
Vidēji =Kopā/3  

 
 
 

 

____________    _______________   ________________  

    (amats)      (paraksts)    (paraksta atšifrējums)  

 
 
 

 

 

 


