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Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Valgums –S” 

iepirkuma “Būvuzraudzība saules elektrostacijas izbūvei nekustamā īpašumā Zviedru 

ielā 7, Salaspilī elektroenerģijas izmantošanai pašu vajadzībām” nolikums 

Identifikācijas Nr. V-S-2022/10-Z 
Pasūtītājs Pašvaldības SIA “Valgums-S” (turpmāk – Sabiedrība) 

Juridiskā adrese Miera iela 26A, Salaspils, LV-2169 

Reģistrācijas Nr. 40003369018 

Kontaktpersona Sabiedrības Finanšu direktore Beāta Cirmane, tel. 29220025, e-pasts: 

beata@valgums.eu 

Iepirkums tiek veikts ERAF finansētās darbības programmas 4.2.2 specifiskā atbalsta mērķa 

“Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās” 5. 

kārtā iesniegtā projekta "Saules elektrostacijas ar jaudu 40 kW būvniecība 

Salaspils ūdens sagatavošanas iekārtās, nekustamā īpašumā Zviedru ielā 7, 

Salaspilī, Salaspils novadā, elektroenerģijas izmantošanai pašu vajadzībām" 

ietvaros. 

Iepirkuma 

priekšmets 

Būvuzraudzība saules elektrostacijas izbūvei nekustamā īpašumā Zviedru 

ielā 7, Salaspilī elektroenerģijas izmantošanai pašu vajadzībām, saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju (nolikuma 2.pielikums). 

Izvēles kritērijs 
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu 

(zemākā cena). 

Pieteikuma 

iesniegšanas veids, 

vieta 

Elektroniskā veidā: info@valgums.eu 

 

Iesniegšanas datums 2022. gada 23.marts (ieskaitot). 

Pretendenta 

kvalifikācijas 

prasības 

1. Neatbilst nevienam no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma 48. panta pirmās daļas 2.punktā (kas attiecināmi 

uz Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parādu 

pārbaudi) un 3.punktā noteiktajiem izslēgšanas kritērijiem. 

2. Pretendents un tā piesaistītās personas ir reģistrētas Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

3. Pretendents un tā atbildīgais būvuzraugs uz kura iespējām 

Pretendents balstās, kas sniegs pakalpojumus, kuru sniegšanai 

nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts 

Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā 

profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas 

institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs 

dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz 

profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu 

dokumentu izsniegšanu. 

4. Ārvalstu speciālista piesaistes gadījumā: Ārvalstu speciālistam ir 

izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo 

pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka 

attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti). 

5. Pretendenta piedāvātais atbildīgais būvuzraugs iepriekšējo 3 (trīs) 

gadu laikā un līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir veicis vismaz 

2 (divu) saules elektrostaciju uzstādīšanas būvdarbu būvuzraudzību, 

kas paredzēja saules (paneļu) elektrostacijas uzstādīšanu ar kopējo 

jaudu ne mazāku par 30 KW. 
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Iesniedzamie 

dokumenti 

1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā un finanšu piedāvājums, 

kurš sagatavots saskaņā ar nolikuma 1.pielikumā pievienoto 

veidlapu. 

2. Ārvalstīs reģistrētiem uzņēmumiem nolikuma sadaļā “Pretendenta 

kvalifikācijas prasības” 2.un 3. punktā norādītie dokumenti. 

Par Latvijā reģistrētu uzņēmumu reģistrācijas faktu Pasūtītāja iepirkuma 

komisija pārliecināsies Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē www.ur.gov.lv, 

vai www.lursoft.lv un Būvniecības informācijas sistēmā 

https://bis.gov.lv/bisp/. 

3. Ārvalstu speciālista piesaistes gadījumā licences, sertifikāta vai cita 

dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai kopija (ja šādu 

dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie 

tiesību akti). 

4. Ārvalstu speciālista piesaistes gadījumā jāiesniedz apliecinājums, 

ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līgumu slēgšanas 

tiesības, tad ārvalstīs kvalifikāciju ieguvušais speciālists ne vēlāk kā 

5 (piecu) darbdienu laikā no iepirkuma līgumu noslēgšanas, 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas 

institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu 

sniegšanu, kā arī  iesniegs  Pasūtītājam  atzīšanas  institūcijas  

izsniegto atļauju par  īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī 

atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. 

5. Atbildīgajam būvuzraugam par nolikuma sadaļā “Pretendenta 

kvalifikācijas prasības” 5. punktā prasīto pieredzi informācija 

jānorāda pieredzes sarakstā saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu un 

jāiesniedz pieredzi apliecinoši dokumenti (atsauksme, akts par būves 

pieņemšanu ekspluatācija vai tml.). 

6. Tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikuma 2.pielikumā pievienoto 

veidlapu. 

Pieteikuma derīguma 

termiņš 
60 (sešdesmit) kalendārās dienas no pieteikuma iesniegšanas dienas. 

Iepirkuma līguma 

noslēgšana 
Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kura piedāvājums būs 

ar zemāko cenu un kurš atbilst visām nolikuma prasībām. Līgums tiks slēgts 

uz pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši līguma projektam, kas 

pievienots nolikumam kā 4.pielikums. 

Līguma izpildes 

termiņš 
Līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā. Plānotais būvdarbu izpildes laiks - 6 

mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas.  

Pielikumi 

1.pielikums – Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā un finanšu 

piedāvājums; 

2.pielikums – Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums; 

3.pielikums – Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvuzrauga pieredze; 

4.pielikums – Būvuzraudzības līguma projekts. 

 

Tirgus izpēte tiek veikta atbilstoši pasūtītāja iekšējai kārtībai, kādā tas veic zemsliekšņa iepirkumu 

procedūras. 

 Pasūtītājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem izvēlēties vienu no Iepirkuma pretendentiem vai 

izbeigt šo Iepirkumu bez saistībām, informēt pieteikušos uzaicinātos pretendentus par šāda lēmuma 

pieņemšanas iemesliem. 

Pasūtītājs uz pretendenta norādīto e-pastu vai tā pasta adresi paziņos pretendentam savu lēmumu 
attiecībā uz konkrētā pretendenta iesniegto piedāvājumu. 

Pasūtītājam nav pienākums paskaidrot, iesaistīties sarakstē, pārrunās/diskusijās ar 

pretendentiem par pakalpojuma sniedzēja izvēles un/vai piedāvājumu noraidīšanas iemesliem. 

Pasūtītāja Iepirkuma procedūras laikā pieņemtie lēmumi ir konfidenciāli un Pasūtītājam nav 

nekādu citu pienākumu pret pretendentu, kā vienīgi paziņot konkrētā piedāvājuma izskatīšanas rezultātu, 

ciktāl tas attiecas uz konkrēto pretendentu. 
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