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Pāvilostā 

2018 

I VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

1. Iepirkuma identifikācijas numurs  PNP 2018/3. 

2. Pasūtītāja kontaktinformācija 

 

2.1. Iepirkumu organizē Pāvilostas novada Domes Iepirkumu komisija (turpmāk 

tekstā – Komisija), kas apstiprināta ar Pāvilostas novada Domes 2013.gada 25.jūlija 

lēmumu “Par iepirkumu komisijas izveidošanu un nolikuma 

apstiprināšanu”/protokols Nr.3, 6 paragrāfs/. 

2.2. Tehniskā dokumentācija ir pieejama Pāvilostas novada pašvaldībā - 1. stāvā, 

Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, līdz 2018.gada 26.februārim plkst. 

1000, darba dienās no 08:00- 13.00 un no 13.30 - 17:00, piektdienās no 08:00- 14.00.  

2.3. Nolikums un tehniskā specifikācija tiek publicēti arī Pāvilostas novada 

pašvaldības mājas lapā – www.pavilosta.lv sadaļā „Iepirkumi”. 

3. Iepirkuma priekšmets, mērķis, metode  

3.1. Iepirkuma priekšmets– „Juridisko pakalpojumu sniegšana Pāvilostas pašvaldības 

vajadzībām”. 

3.2. Pamata iepirkuma priekšmets: 79140000-7 (juridiskie pakalpojumi). 

3.3. Iepirkuma metode– Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā. 

3.4. Iepirkuma mērķis- Iepirkums tiek rīkots ar mērķi izvēlēties piedāvājumu ar 

viszemāko cenu, kas atbilst šajā Nolikumā norādītajām prasībām, nodrošinot 

atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem, nodrošinot finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot 

pasūtītāja risku. 

4. Iepirkuma Nolikuma saņemšana 

4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma Nolikumam un 

tā pielikumiem, kas ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa, sākot ar tā publicēšanas 

dienu  Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) mājas lapā. Ar Nolikumu un/vai 

tā pielikumiem var iepazīties Pāvilostas novada domes mājas lapā: www.pavilosta.lv. 

5. Papildu informācijas sniegšana 

5.1. Pieprasījumu par papildu informāciju Pretendents var sūtīt uz e-pastu: 

inga.poltavceva@pavilosta.lv, vai nosūtot vēstuli pa pastu uz Pasūtītāja Nolikuma 

2.punktā norādīto adresi. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par 

Pasūtītāja nosaukums: Pāvilostas novada pašvaldība 

Adrese: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466 

Reģistrācijas numurs: 90000059438 

Tālruņa numurs: 63484561 

Faksa numurs: 63498567 

E-pasta adrese: inga.poltavceva@pavilosta.lv 

Kontaktpersona 

iepirkuma 

procedūras 

jautājumos 

Pāvilostas novada pašvaldības iepirkumu speciāliste 

Inga Poltavceva, tel.63484561 

Kontaktpersona 

tehniskās 

specifikācijas 

jautājumos 

Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītāja 

Arita Mūrniece, tel.63498261 

http://www.pavilosta.lv/
http://www.pavilosta.lv/
mailto:inga.poltavceva@pavilosta.lv
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iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, 

bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

Komisija sagatavo rakstisku atbildi un nosūta to Pretendentam, kurš ir uzdevis 

jautājumu un ievieto to mājas lapā internetā www.pavilosta.lv. Komisija nav atbildīga 

par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar papildus informāciju, kami r 

nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

5.2. Pretendenta jautājums un Pasūtītāja atbilde tiek publicēta interneta mājas lapā: 

www.pavilosta.lv/iepirkumiem   atbilstoši Publisko iepirkuma likuma normām. 

6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

6.1. Pretendenti piedāvājumu var iesniegt līdz 2018.gada 2.martam plkst.10:00, 

Pāvilostas novada pašvaldībā – 1.stāvā, pie iepirkumu speciālistes Inga Poltavcevas 

vai kancelejas vadītājas, Dzintaru iela 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466, 

iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā 

punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts 

pēc minētā termiņa, tiks atdots atpakaļ iesniedzējam neatvērts. Ja pretendents izvēlas 

nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu 

aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu 

nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents. 

6.2. Pretendents līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt, mainīt vai 

atsaukt savu piedāvājumu, iesniedzot Iepirkuma komisijai rakstisku paziņojumu. 

Paziņojumu iesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras norāda Nolikuma 11.punktā minēto 

informāciju un atzīmi par saturu-  „Grozījumi”, „Maiņa” vai „Atsaukums”.  

6.3. Piedāvājuma atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz Pretendentu no 

tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. 

 

II Informācija par iepirkuma priekšmetu 

 

7. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms  

7.1. Priekšmets-„Juridisko pakalpojumu sniegšana Pāvilostas novada pašvaldības 

vajadzībām”, atbilstoši Nolikuma tehniskajai specifikācijai (2.pielikums). 

CPV kods - 79110000-7 

8. Tehniskā specifikācija 

Tehniskā specifikācija ir pievienota iepirkuma Nolikuma 2.pielikumā.  

9. Līguma izpildes vietas un termiņš: 

9.1. Pāvilostas novada pašvaldība, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-

3466. 

9.3. Līguma izpildes termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma parakstīšanas 

dienas. 

 

III Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformēšanu un iesniegšanu 

 

10. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, atbilstoši šim Nolikumam, 2010.gada 

28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas 

un noformēšanas kārtība”, 2010.gada 6.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka 

likums” prasībām. Ja Pretendenta atlases dokumenti vai tehniskā dokumentācija ir 

svešvalodā, klāt jāpievieno tulkojums latviešu valodā atbilstoši 2000.gada 

22.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi 

dokumentu tulkojumi valsts valodā”. 

11. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda: 

http://www.pavilosta.lv/
http://www.pavilosta.lv/iepirkumiem


4 

 

Pāvilostas novada pašvaldība 

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466 

Piedāvājums iepirkumam PNP/2018/3 

„Juridisko pakalpojumu sniegšana Pāvilostas novada pašvaldības 

vajadzībām”,  

Neatvērt līdz 2018.gada 2.martam, plkst.10:00 

 

12. Pretendenta piedāvājums sastāv no: 

12.1. Pretendenta pieteikuma-finanšu piedāvājuma; 

12.2. Pretendenta atlases dokumentiem. 

13. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem un sanumurētiem, ar klāt pievienotu 

satura rādītāju. 

14. Piedāvājumam un tajā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai 

izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez 

labojumiem. Visu dokumentu noformējumam jānodrošina to juridiskais spēks. 

15. Piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem, izņemot nolikuma 6.1.punkta 

noteiktajā gadījumā. 

16. Pieteikuma dokumentus paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona vai tās 

pilnvarotā persona. Ja pieteikuma dokumentus paraksta pilnvarotā persona, klāt 

jāpievieno atbilstoši noformēta pilnvara. 

 

IV Pretendenta atlases prasības un iesniedzamie dokumenti 

 

17. Iepirkumā var piedalīties Pretendents, kas atbilst šādām prasībām: 

17.1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos 

gadījumos;  

17.2. Par Pretendentu var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu 

personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas iesniegusi Piedāvājumu, lai piedalītos 

Iepirkumā. Pretendentam Pieteikumā (Nolikuma 1. pielikumā) jānorāda visi 

piegādātāju apvienības dalībnieki; 

17.3. nav pasludināts pretendenta 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), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par 

tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;  

17.4. Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad 

pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 

Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav 

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 Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu 

dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa 

administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;  

17.5. Personālsabiedrību biedriem, ja pretendents ir personālsabiedrība (t.sk. katru 

personu apvienības dalībnieku, ja pretendents ir personu apvienība) un personām, uz 

kura iespējām pretendents balstās, ir jāatbilst šā punkta 17.1.- 17.4. prasībām;  

17.6. savas kvalifikācijas novērtēšanai ir sniegta patiesa informācija;  
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17.7. Pretendents nodrošina Pasūtītājam iespēju norēķināties par iepirkumu 

pēcapmaksā ar bezskaidras naudas norēķinu (ar pārskaitījumu);  

17.8. Pretendenta apliecinājums (oriģināls) (5.pielikums);: 

17.8.1. ka pretendentam ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze pašvaldībās juridisku 

jautājumu risināšanā (lēmumu projektu sagatavošanā, konsultāciju sniegšanā gan 

pašvaldībai, gan tās iedzīvotājiem, juridisku dokumentu izstrādē), norādot līguma 

summas, pasūtītāju, pasūtītāja kontaktinformāciju un informāciju vai līgums izpildīts 

100%.; 

17.8.2. pretendentam ir maģistra grāds tiesību zinātnēs. 

17.19. Iesaistīto personu Curriculum Vitae (CV), kas apliecina 17.8. punkta izpildi. 

 

V Tehniskais -finanšu piedāvājums  

 

18. Pretendentam tehniskais-finanšu piedāvājums ir jāsagatavo atbilstoši Tehniskās 

specifikācijas (Pielikums Nr.2) prasībām, ņemot vērā visas izmaksas, kas saistītas ar 

iepirkuma līguma izpildi.  

VI Piedāvājumu atvēršana 

 

19. Piedāvājumu atvēršana notiks Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, 

Pāvilostā.  

20. Piedāvājumu atvēršanu Komisija veic slēgtā sēdē bez Pretendentu un to pārstāvju 

klātbūtnes un tajā piedalās vismaz 2/3 no Komisijas locekļiem.  

21. Katrs Komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ 

varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka 

viņš ir saistīts ar Pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās un otrās 

daļu izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, Komisijas loceklis nedrīkst 

piedalīties turpmākajā Komisijas darbā. Ja piedāvājumu atvēršanas sēdē kāds no 

Komisijas locekļiem nav piedalījies, viņš šādu apliecinājumu paraksta nākamajā 

Komisijas sēdē, kurā piedalās.  

22. Pēc apliecinājumu parakstīšanas Komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas 

secībā.  

23. Pēc piedāvājuma atvēršanas Komisija nosauc Pretendentu, piedāvājuma 

iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu euro, neieskaitot pievienotās vērtības 

nodokli.  

24. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un piedāvātās cenas nosaukšanas visi klātesošie 

Komisijas locekļi parakstās uz katra finanšu piedāvājuma.  

25. Piedāvājumi, par kuriem ir iesniegts rakstisks atsaukums, netiek atvērti. Tie 

neatvērtā veidā tiek nosūtīti Pretendentam uz adresi, kas norādīta uz aploksnes.  

26. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas Komisija ieraksta 

piedāvājumu atvēršanas sēdes protokolā.  

27. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sēdi slēdz. 

28. Ja Pretendents pieprasa, Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā no Pretendenta 

rakstiska pieprasījuma saņemšanas dienas izsniedz Pretendentam šīs sēdes protokolu, 

nosūtot to uz pieprasījumā norādīto adresi.  

 

VII Piedāvājumu vērtēšana 

 

29.  Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un piedāvājumu 

atbilstības pārbaudi Komisija veic slēgtā sēdē bez Pretendentu un to pārstāvju 

klātbūtnes.  
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30. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiks vērtēti un 

neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

31. Piedāvājumus vērtē atbilstoši piedāvājuma noformējuma un sastāva atbilstību 

iepirkuma Nolikuma prasībām, pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām. 

Piedāvājumu atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un finanšu piedāvājumus. 

32. Ja, izvērtējot Pretendentu un to piedāvājumu atbilstību Nolikumā izvirzītajām 

prasībām, tiek konstatētas neatbilstības, to nozīmīgumu izvērtē iepirkumu komisija. Ja 

neatbilstība ir būtiska, Pretendents un/vai tā piedāvājums var tikt izslēgts no tālākas 

vērtēšanas. 

33. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, 

iepirkumu komisija to labo un paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā labojumi 

izdarīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

34. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem 

vērā labotās cenas.  

35. Pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1. 2. un 

4.punkta nosacījumiem iepirkumu komisija pārbaudīs Publisko iepirkumu likuma 

9.panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā. 

 

VIII Uzvarētāja noteikšana 

 

36. Komisija par iepirkuma procedūras uzvarētāju izvēlas Pretendentu, kurš atbilst 

šajā Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām un kurš iesniedzis Nolikuma 

prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

37. Ja pirms tam, kad pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, Pasūtītājs 

izvēlas to piegādātāju, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir 

noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja 

piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt 

noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības 

dalībnieku). 

38. Pēc lēmuma pieņemšanas komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 

prasībām un kārtību par pieņemto lēmumu paziņo visiem Pretendentiem 3 (trīs) darba 

dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 

39. Ja Pretendents, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt Līgumu 

ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo atbilstošo Pretendentu, 

kurš iesniedzis atbilstošo piedāvājumu par nākošo zemāko cenu. 

 

IX Nosacījumi attiecībā uz iepirkumu līgumu slēgšanu 

 

40. Iesniegtie piedāvājumi, kuri izturējuši kvalifikācijas pārbaudi un atbilst tehniskajai 

specifikācijai tiek vērtēti pēc vienīgā kritērija – piedāvājums ar viszemāko cenu.  

41. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko 

iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1., 2. vai 4.punktā minēto apstākļu dēļ, 

pasūtītājs:  

41.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, lai 

pārbaudītu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja 

pretendents ir personālsabiedrība, izmantojot Ministru kabineta noteikto 

informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:  
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 a) par 9.panta astotās daļas 1.punktā (nolikuma 17.3.punkts) minētajiem faktiem - 

no Uzņēmumu reģistra; 

b) par 9.panta astotās daļas 2.punktā (nolikuma 17.4.punkts) minētajiem faktiem - 

no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto 

informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, 

neprasot pretendenta un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents 

balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai 

iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī personālsabiedrības biedru, ja 

pretendents ir personālsabiedrība piekrišanu;  

41.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus 

pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas 

apliecina, ka uz to neattiecas 9.panta astotajā daļā (nolikuma 17.1. - 17.4.punkts) 

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;  

41.3. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un uz 

pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos 

noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās 

institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un uz pretendenta norādīto personu, uz 

kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā 

arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība neattiecas 9. 

panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas 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. 

42. Atkarībā no atbilstoši 41.1.punkta 1.punkta "b" apakšpunktam veiktās pārbaudes 

rezultātiem pasūtītājs:  

 42.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar 

Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam, 

kā arī personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav 

nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, 

kas kopsummā pārsniedz 150 euro;  

42.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 

publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto 

informāciju ir konstatēts, ka tam kā arī personālsabiedrības biedram, ja pretendents 

ir personālsabiedrība piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, vai dienā, kad 

pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu 

parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas 

izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai 

apliecinātu, ka tam un pretendenta norādītai personai, uz kuras iespējām pretendents 

balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai 

iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī personālsabiedrības biedram, ja 

pretendents ir personālsabiedrība, nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, 

iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts 
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ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmum dienesta 

izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, pašvaldības izdotu izziņu par to, ka 

attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļa parādu un līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa pēdējai dienai vai dienai, kad pieņemts lēmums par iespējamu 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, — kopiju no Valsts ieņēmumu 

dienesta lēmuma vai pašvaldības kompetentas institūcijas izdota lēmuma par 

nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar 

Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus 

pierādījumus par nodokļu parādu neesību, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja 

noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu 

izslēdz no dalības iepirkumā.  

 Izziņas un citus dokumentus, kurus Likumā noteiktajos gadījumos izsniedz 

kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu 

mēnesi pirms iesniegšanas dienas. 

43. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kuram ir 

nolikumā izvirzītām prasībām atbilstoša kvalifikācija, kuru piedāvājumi atbilst 

nolikumā noteiktajām prasībām, kuru finanšu piedāvājums ir ar viszemāko cenu un 

par kuru ir saņemta Pretendentam pozitīva 41.punktā minētā informācija, vai lemt par 

iepirkuma izbeigšanu bez iepirkuma līguma noslēgšanas.  

44. Ja attiecīgajam iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai visi iesniegtie 

piedāvājumi ir atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām, kā arī piedāvājuma 

līgumcena pārsniegs Pasūtītāja budžeta iespējas, Komisijai ir tiesības lemt par 

iepirkuma izbeigšanu.  

45. Lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem pasūtītājs pretendentiem paziņo 

rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par 

iepirkuma procedūras rezultātiem. 

46. Ja iepirkuma procedūras uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla 10 (desmit) darba 

dienu laikā atsakās slēgt Līgumu ar pasūtītāju, vai iepirkuma procedūras uzvarētājs 

atsauc savu piedāvājumu vai Personu apvienība 15 (piecpadsmit) dienu laikā nav 

izveidojusies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgusi sabiedrības 

līgumu (vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu), Iepirkuma 

komisija var izvēlēties nākošo pretendentu ar piedāvāto zemāko cenu konkrētajā daļā, 

kurš atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām.  

47. Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma slēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš 

piedāvājis zemāko cenu konkrētajā daļā, pasūtītājs izvērtēs, vai tas nav uzskatāms par 

vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt 

Līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, pasūtītājs pieprasīs no nākamā pretendenta 

apliecinājumu un pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā 

ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. 

48. Ja nākamais pretendents, kurš piedāvājis zemāko cenu, ir uzskatāms par vienu 

tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, pasūtītājs pieņem lēmumu 

pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

49. Iepirkuma procedūras rezultātā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas 

iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura 

kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī 

apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām pretendents balstījies, lai apliecinātu savas 

kvalifikācijas atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, pēc iepirkuma līguma 

noslēgšanas drīkstēs nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot 

Publisko iepirkumu likuma 62.panta  paredzētos nosacījumus. 
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X Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi 

 

50. Komisijas tiesības: 

50.1. pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem, kas piedalās iepirkuma 

procedūrā, nosakot termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde; 

50.2. lemt par iepirkuma procedūras pārtraukšanu; 

50.3. lemt par iepirkuma procedūras termiņa pagarināšanu; 

50.4. noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma Nolikuma prasībām; 

50.5. neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz šim nolūkam izdalītos 

līdzekļus; 

50.6. pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu 

dokumenta kopiju (ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta 

kopijas autentiskumu). 

51. Komisijas pienākumi: 

51.1. nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu; 

51.2. izskatīt visus pretendentu piedāvājumus; 

51.3. labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos; 

51.4. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 

datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams Pretendentu 

atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un 

salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai Pretendents papildina vai precizē dokumentus, kas 

iesniegti komisijai; 

51.5. lemt par iepirkuma procedūras dokumentu atdošanu pretendentam gadījumos, 

kad nav ievērota šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība; 

51.6. pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām; 

51.7. noteikt iepirkuma procedūras uzvarētāju; 

51.8. trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus 

iepirkuma procedūras pretendentus par iepirkuma procedūras rezultātiem; 

51.9. nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam. 

 

XI Pretendenta tiesības un pienākumi 

 

52.  Pretendenta tiesības:  

52.1. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts; 

52.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu; 

52.3. Pretendentiem ir tiesības pieprasīt papildus informāciju un uzdot jautājumus 

iepirkuma komisijai atbilstoši šajā Nolikumā noteiktajām prasībām; 

52.4. ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no 

kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir 

tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā 

informācija neatbilst faktiskajai situācijai; 

52.5. apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju 

piedāvājumu; 

52.6. iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Publisko 

iepirkumu likuma 9. panta 23.daļā noteiktajā kārtībā. 

53.  Pretendenta pienākumi:  

53.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām; 
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53.2. sniegt patiesu informāciju; 

53.3. sniegt atbildes uz iepirkumu komisijas pieprasījumiem par papildu 

informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu 

atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai; 

53.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu; 

53.5. sekot līdzi Pasūtītāja mājas lapā www.pavilosta.lv sadaļā „Iepirkumi”, 

izvietotai aktuālai informācijai par iepirkuma norises gaitu, t.sk., atbildēm uz 

pretendentu uzdotajiem jautājumiem un skaidrojumiem. 

 

XII Citi noteikumi 

 

54.  Pēc piedāvājuma iesniegšanas Pretendents vairs nevar celt pretenzijas par 

nolikuma saturu. 

55.  Pretendentu iesniegtie piedāvājumi netiek tiem atdoti atpakaļ, izņemot gadījumus, 

kad piedāvājums iesniegts pēc noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa 

beigām.  

56.  Citas saistības attiecībā uz iepirkuma norisi, kas nav atrunātas šajā nolikumā, 

nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republika spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.m 

57.  Nolikuma pielikumi ir neatņemama tā sastāvdaļas: 

 

57.1. 1.pielikums “Pretendenta pieteikums” uz 1 (vienas) lapām; 

57.2. 2.pielikums “Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums” uz 1 (vienas) 

lapām; 

57.3. 3.pielikums “Pasūtītāja kontaktpersonu saraksts uz 3 (trīs) lapām; 

57.4. 4.pielikums “Iepirkuma līguma projekts” uz 4 (četrām) lapām; 

54.5. 5.pielikums “Pretendenta apliecinājums”  un “Curriculum Vitae”  uz 1 

(vienas) lapas. 

 

 

http://www.pavilosta.lv/

