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Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Valgums –S” 

iepirkuma “Saules elektrostacijas projektēšana un autoruzraudzība nekustamajā 

īpašumā Zviedru ielā 7, Salaspilī, Salaspils novadā, elektroenerģijas izmantošanai pašu 

vajadzībām” nolikums 

Identifikācijas Nr.V-S-2021/25-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 

Iepirkuma 

priekšmets 

Saules elektrostacijas projektēšana un autoruzraudzība nekustamajā 

īpašumā Zviedru ielā 7, Salaspilī, Salaspils novadā, elektroenerģijas 

izmantošanai pašu vajadzībām. 

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

cenu. 

Pieteikuma 

iesniegšanas veids, 

vieta 

Elektroniskā veidā: info@valgums.eu 

 

Iesniegšanas 

datums 

2021.gada 22.novembris (ieskaitot). 

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” 1.un 2. 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. Būvprojekta vadītājam par nolikuma sadaļā “Pretendenta 

kvalifikācijas prasības” 5. punktā prasīto pieredzi informācija 
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jānorāda speciālistu pieredzes sarakstā saskaņā ar nolikuma 3. 

pielikumu un par pieredzes sarakstā norādīto pieredzi 

jāiesniedz dokumentu kopijas, kas apliecina pieredzes sarakstā 

norādīto. 

6. Ja speciālists nav pretendenta vai tā norādītā apakšuzņēmēja 

darbinieks, tad piedāvājumā iekļauj minētā speciālista 

pašrocīgi parakstītu apliecinājumu par dalību iepirkuma 

līgumu izpildē konkrētā pozīcijā, ja pretendents iepirkuma 

rezultātā iegūs līgumu slēgšanas tiesības. 

7. Apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar nolikuma 4. pielikumu, 

kuru veicamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti vai lielāka 

par 10 procentiem no kopējās līguma vērtības. 

8. Apakšuzņēmēju apliecinājumi saskaņā ar nolikuma 

5.pielikumu, kuru veicamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti 

vai lielāka par 10 procentiem no kopējās līguma vērtības. 

9. Tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikuma 6.pielikumā 

pievienoto veidlapu. 

Pieteikuma 

derīguma termiņš 
60 (sešdesmit) kalendārās dienas no pieteikumu iesniegšanas dienas. 

Pretendenta 

kvalifikācijas 

prasības 

1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības 

biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi 

piegādātāju apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz 

piegādātāju apvienība), kā arī personas (t.sk. apakšuzņēmēji), 

uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst nolikuma dokumentos noteiktajām 

prasībām, kā arī apakšuzņēmēji, kuru veicamo pakalpojumu 

vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās līguma 

vērtības, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir 

reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības 

dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai 

personu apvienība) vai Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kura 

iespējām Pretendents balstās, kas sniegs pakalpojumus, kuru 

sniegšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, 

ir reģistrēts 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. 

3. Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvprojekta vadītājam 

ir spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu projektēšanā līdz 1kV. 

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 būvprojekta vadītājs 

iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā un līdz piedāvājuma iesniegšanas 

dienai ir veicis atbildīgā būvprojekta vadītāja pienākumus 

vismaz 2 (divos) būvprojektos, kas paredzēja saules (paneļu) 

elektrostacijas uzstādīšanu ar kopējo maiņstrāvas jaudu ne 
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mazāku par 50 KW. Būvprojekti ir saskaņoti atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām vai ja, normatīvie akti to neparedz, ir 

pozitīva Pasūtītāja atsauksme par veikto būvniecības 

dokumentācijas izstrādi. 

Nosacījumi 

dalībai iepirkumā. 

Nosacījumi 

dalībai iepirkumā 

attiecas uz 

Pretendentu un 

personu uz kuras 

iespējām 

Pretendents 

balstās, lai 

apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija 

atbilst iepirkumā 

noteiktajām 

prasībām 

 

Pretendentu no dalības iepirkumā izslēdz šādos gadījumos: 

1. Ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums, Latvijā 

vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā 

no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā 

reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs 

ņem vērā informāciju, kas ievietota Valsts ieņēmumu dienesta 

tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku reģistrā; 

2. Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta 

Pretendenta saimnieciskā darbība vai Pretendents tiek 

likvidēts. 

Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko 

izsniedz Latvijas institūcijas, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 

pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms 

iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās 

izdotas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas 

vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. 

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 līgumu projektiem, kas pievienoti nolikumam kā 7.un 

8.pielikumi. 

Līguma izpildes 

termiņš 

Pakalpojumu līgumam - 70 (septiņdesmit) kalendārās dienas no 

līguma spēkā stāšanās dienas.  

Autoruzraudzības līgumam – no būvdarbu uzsākšanas būvobjektā līdz 

būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā. 

Apmaksas 

noteikumi 
Saskaņā ar līgumu nosacījumiem. 

Pielikumi 

1.pielikums – Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā un finanšu 

piedāvājums; 

2.pielikums – Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums; 

3.pielikums – Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvprojekta vadītāja 

pieredze; 

4.pielikums – Informācija par piesaistītajiem apakšuzņēmējiem; 

5.pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājums; 

6.pielikums – Tehniskais piedāvājums; 

7.pielikums – Pakalpojuma līguma projekts; 

8.pielikums – Autoruzraudzības līguma projekts. 

 

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

iepirkumu procedūras, un konkrēti: personiski uzaicinot potenciālos pakalpojuma sniedzējus 

piedalīties Iepirkumā. 

 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. 
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Pasūtītājs uz pretendenta norādīto e-pastu vai tā pasta adresi paziņos pretendentam savu 

lēmumu attiecībā uz konkrētā pretendenta iesniegto piedāvājumu. 

Pasūtītājam nav pienākuma 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. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

  
 


