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Pasūtītāja nosaukums:
Adrese:
Reģistrācijas numurs:
Tālruņa numurs:
E-pasta adrese:
Mājas lapa:
Pasūtītāja kontaktpersona

SIA „TALSU ŪDENS”
Raiņa iela 17, Talsi

Iepirkuma veids

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar šajā nolikumā noteikto
kārtību, nepiemērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likumu, bet atbilstoši 2019. gada 15. aprīļa
vadlīnijās “Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējiem” noteiktajam. Iepirkumu organizē Pasūtītāja
Iepirkumu komisija
SPS vadlīnijas
Identifikācijas Nr.TU 2022/03.

Identifikācijas Nr.
CPV kods
Iepirkuma priekšmets

49003000076
63222216
info@talsuudens.lv
www.talsuudens.lv

Administratīvās nodaļas vadītāja K.Riekstiņa-Sniedziņa,
tālr.26604603.

34144410-5 - Notekūdeņu sūknēšanas mašīnas.
Hidrodinamiskās automašīnas piegāde un garantijas
apkalpošana. Hidrodinamiskā automašīna paredzēta

kanalizācijas tīklu tīrīšanai, aizsērējumu likvidēšanai un
notekūdeņu izsūknēšanai.
Piegādes adrese – Rīgas iela 14 a, Talsi, Latvija.
Piegādes termiņš – 15 mēneši no iepirkuma līguma spēkā
stāšanas dienas.

Garantijas

Automašīnas garantijas apkalpošana 24 (divdesmit četru)
mēnešu periodā bez nobraukuma ierobežojuma autorizētā
servisā Latvijā ne tālāk kā 130 km (simtu trīsdesmit
kilometri) no Pasūtītāja juridiskās adreses, nodrošinot
automašīnas pieņemšanu apkopei vai remontam 2 (divu)
darba dienu laikā no Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas.
Hidrodinamiskās iekārtas un vadības sistēmas garantijas
apkalpošana 24 (divdesmit četru) mēnešu periodā,
autorizētā servisā Latvijā ne tālāk kā 130 km (simtu
trīsdesmit kilometri) no Pasūtītāja juridiskās adreses un
izbraukuma servisu, nodrošinot iekārtas pieņemšanu
apkopei vai remontam 2 (divu) darba dienu laikā no
Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas.
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Jautājumi, kas saistīti ar iepirkuma priekšmetu, iesniedzami
rakstveidā uz e-pastu: info@talsuudens.lv ne vēlāk kā 6
(sešas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām.

Saziņa

Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu
informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām
attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai
pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne
vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām
Iepirkuma
procedūras Iepirkumu procedūras nolikums;
specifikācijas/tehniskā
piedāvājuma
veidne
dokumenti
un
to Tehniskās
(1.pielikums);
pieejamība
Pretendenta pieteikuma veidne un pieredze (2.pielikums);
Iepirkuma līguma nosacījumi (3.pielikums);
Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma
procedūras dokumentiem, jebkuriem to grozījumiem, ja tādi tiks
veikti, kā arī skaidrojumiem, papildinājumiem un atbildēm uz
uzdotajiem jautājumiem Pasūtītāja mājas lapā internetā
www.talsuudens.lv sadaļā Iepirkumi un Elektronisko iepirkumu
sistēmā
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2022.gada 3.martam, plkst.10:00.
Piedāvājumu iesniegšana

Pretendents sagatavo un iesniedz vienu piedāvājumu vienā
variantā – iesniedzot info@talsuudens.lv vai pa pastu SIA
“Talsu ūdens” Raiņa iela 17, Talsi.
Pretendentu
prasības

Pretendenta
nosacījumi

atlases Dalība iepirkuma procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai fiziskai
vai juridiskai personai, šādu personu apvienībai jebkurā to
kombinācijā, kas var nodrošināt iepirkuma līguma izpildi
atbilstoši visām iepirkuma prasībām
izslēgšanas Neatbilst nevienam no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju

Prasības pretendentam

iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 2.punktā (kas
attiecināmi uz Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo
nodokļu parādu pārbaudi) un 3.punktā noteiktajiem
izslēgšanas kritērijiem.
1)

Pretendenta vidējais neto apgrozījums pēdējo
trīs gadu laikā (2019., 2020., 2021.gads) sasniedz
vismaz 300 000 EUR (trīs simti tūkstoši eiro). Personu
apvienībā finanšu apgrozījums tiek summēts.
Pretendentam, kurš dibināts vēlāk, nostrādātajā laika
periodā vidējam neto apgrozījumam jābūt ne mazākam
kā 300 000 EUR (trīs simti tūkstoši eiro).

2) Pretendents ir piedāvātās hidrodinamiskās iekārtas
ražotāja pārstāvis Latvijā ar tiesībām tirgot un
apkalpot attiecīgās hidrodinamiskās iekārtas, un tas
ir sertificēts ar ražošanas kvalitātes sertifikātu;
3) Pretendentam (2019., 2020., 2021.gads) ir pieredze
vismaz 2 jaunu hidrodinamisko automašīnu
3

tirdzniecībā un servisā;
Iesniedzamie dokumenti

Līguma slēgšanas tiesības
Apmaksas noteikumi



Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas
sagatavots atbilstoši Nolikuma 2.pielikuma veidnei.



Ja piedāvājumu iesniedz ārvalstīs reģistrēts
pretendents, tad pretendentam jāiesniedz
komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs
izdota reģistrācijas apliecības kopija.



Pretendenta piedāvātās hidrodinamiskās
automašīnas ražotāja pilnvara, līgums vai cits
dokuments, kas apliecina, ka pretendentam ir
tiesības pārdot ražotāja produkciju, apkalpot un
uzņemties garantijas saistības.



Informācija par pretendenta pieredzi



Pretendenta izziņa par finanšu apgrozījumu pēdējos
trijos gados



Tehniskais un finanšu piedāvājums;

Servisu (remontdarbnīcu) saraksts, norādot to adreses, kuros var veikt
piedāvātās automašīnas plānotās tehniskās apkopes un remontus,
nezaudējot automašīnai noteiktās ražotāja un pārdevēja garantijas,
pievienojot servisu (remontdarbnīcu) paraksttiesīgo personu
apliecinājumu par gatavību veikt garantijas remontus un nepieciešamās
tehniskās apkopes. Servisu (remontdarbnīcu) atrašanās vieta nedrīkst
būt tālāk par 130 km no Pasūtītāja juridiskās adreses
Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kura
piedāvājums būs saimnieciski izdevīgākais ar zemāko cenu un kurš
atbilst visām nolikuma prasībām.
Finanšu līzings. Līzinga devējs tiks izvēlēts atsevišķā iepirkuma
procedūrā, pēc tam, kad ar rezultātu būs noslēdzies šis iepirkums.
Iepirkuma uzvarētājam būs jāslēdz līgums ar Pasūtītāja izvēlēto līzinga
devēju, atbilstoši piedāvātajiem līzinga nosacījumiem.

Pielikumi:
1.pielikums. Tehniskās specifikācijas/tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma veidne.
2.pielikums. Pretendenta pieteikuma un pieredzes veidne.
3.pielikums. Iepirkuma līgumā iekļaujamie galvenie nosacījumi.
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2.pielikums

Hidrodinamiskās automašīnas piegāde SIA “Talsu ūdens”
Identifikācijas Nr. TU 2022/03
Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne/ pretendenta/pieredzes apliecinājums
Iesniedzot šo pieteikumu, vēlamies pieteikt dalību pašvaldības SIA “TALSU ŪDENS” iepirkumā
„Hidrodinamiskās automašīnas piegāde SIA “Talsu ūdens” ar identifikācijas Nr.TU 2022/03.
Pretendenta nosaukums
Reģistrācijas Nr
Juridiskā adrese
Pārstāvēttiesīgā persona,
kura tiesīga slēgt līgumu
Kontakpersona: vārds,
uzvārds, amats
Tālrunis:
e-pasta adrese:
Pretendenta pieredze:
Informācija par pretendenta līdzvērtīgu pieredzi, kurā ietvertas ziņas par cenas ziņā lielākajām piegādēm
pēdējo trīs gadu (2019., 2020. un 2021.gads) laikā, norādot piegāžu laikus, pasūtītājus un to
kontaktinformāciju.

Hidrodinamiskās automašīnas apraksts, Pasūtītājs un pasūtītāja kontaktinformācija.
t.sk. norāde par automašīnas šasijas pilnu Piegādes laiks
masu

1. Izskatot iepirkuma dokumentus, mēs esam tos akceptējuši un piedāvājam veikt hidrodinamiskās
automašīnas piegādi un garantijas servisu saskaņā ar iepirkuma dokumentu prasībām.
2. Mēs apliecinām, ka mēs varam veikt hidrodinamiskās automašīnas piegādi saskaņā ar
piedāvājumā noteikto piegādes termiņu Pasūtītāja norādītajā adresē.

3. Mēs apliecinām, ka 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.
4. Mēs apliecinām, ka visā garantijas periodā mēs varam veikt hidrodinamiskās iekārtas bezmaksas
regulāras apkopes Pasūtītāja juridiskajā adresē 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieteikuma
saņemšanas, nodrošinot nepieciešamo rezervju daļu bezmaksas piegādi un nomaiņu atbilstoši ražotāja
ieteikumiem.
5. Mēs apliecinām, ka mēs nodrošināsim automašīnas šasijas garantijas apkalpošanu autorizētā servisā
ne tālāk kā 130 km no Pasūtītāja juridiskās adreses, nodrošinot automašīnas pieņemšanu apkopei vai
remontam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas.
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6. Mēs apliecinām, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt
pārbaudīta attiecīgajās institūcijās un pie mūsu klientiem.
7. Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto dokumentu un tajos ietvertās informācijas
atbilstību iepirkuma dokumentu prasībām.
Paraksttiesīgā vai
pilnvarotā persona
Amats
Datums
Paraksts
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3.pielikums
Hidrodinamiskās automašīnas piegāde SIA “Talsu ūdens”
Identifikācijas Nr. TU 2022/03

Iepirkuma līgumā iekļaujamie galvenie nosacījumi

1. Piegādātāja Tehniskais piedāvājums saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu
- SIA “Talsu ūdens” iepirkums Hidrodinamiskās automašīnas piegāde SIA “Talsu ūdens”
(1.pielikums);
2. Pārējie Līguma nosacījumi:
3.1. Līguma kopējā summa ir ___________ EUR (_________), kas sastāv no līgumcenas _____ EUR
(_______________) un pievienotās vērtības nodokļa 21% ___________ EUR (_________).
3.2. Pasūtītājs veic Līguma kopējās summas samaksu pie nosacījuma, ka Piegādātājs ir pilnā apjomā
izpildījis attiecīgā Līguma noteikumus, šādā kārtībā:
3.2.1. Līguma summas daļu 20 % apmērā no kopējās līguma summas – kā priekšapmaksa, 15
(piecpadsmit) dienu laikā no Piegādātāja rēķina saņemšanas.
3.2.2. Atlikušo summas daļu 80 % apmērā no Līguma ____.punktā minētās Līguma kopējās
summas Pasūtītājs samaksā Piegādātājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad
Puses ir parakstījušas Līguma ___.punktā noteikto Automašīnas nodošanas - pieņemšanas
aktu. Šajā Līguma punktā noteiktais maksājums tiek veikts, pamatojoties uz Piegādātāja
iesniegto rēķinu. Rēķinā norādāms Līguma numurs un datums.
3.3. Līgumā noteikts Pasūtītāja maksājums ir uzskatāms par izpildītu dienā, kad Līgumā noteiktais
maksājums ir saņemts Piegādātāja Līgumā vai rēķinā, kura apmaksa tiek veikta atbilstoši
Līgumam, norādītajā Piegādātāja kontā. Strīdus gadījumā Līgumā noteikts Pasūtītāja maksājums
tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu
par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.
3.4. Automašīna tiek pieņemta ar nodošanas – pieņemšanas aktu. Automašīna uzskatāma par
piegādātu un nodotu Pasūtītājam ar dienu, kad Puses parakstījušas Automašīnas nodošanas –
pieņemšanas aktu un Piegādātājs nodevis Pasūtītājam visu Automašīnas tehnisko dokumentāciju.
Pasūtītājs šajā Līguma punktā noteikto aktu paraksta 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no dienas,
kad Automašīna ir piegādāta vai arī minētajā termiņā Pasūtītājs aktu neparaksta un tiek gatavots
un parakstīts Līguma ____.punktā noteiktais akts, ja ir konstatēts, ka piegādātā Automašīna
kopumā vai kāda tās daļa neatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un/vai Automašīna
kopumā vai kāda tās daļa ir bojāta.
3.5. Gadījumā, ja Automašīnas nodošanas – pieņemšanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Automašīna
kopumā vai kāda tās daļa neatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un/vai Automašīna
kopumā vai kāda tās daļa ir bojāta, tad par to sagatavojams akts, kuru paraksta Puses un tiek
pārtraukta Automašīnas nodošana – pieņemšana. Piegādātājam Pušu parakstītajā aktā noteiktajā
termiņā (kurš nedrīkst būt ilgāks par 14 (četrpadsmit) darba dienām) ar saviem spēkiem un uz
sava rēķina jāveic Līguma un tā pielikumu nosacījumiem neatbilstošās vai bojātās Automašīnas
vai tās daļas nomaiņa pret Līguma un tā pielikumu nosacījumiem atbilstošu Automašīnu vai tās
daļu. Šajā gadījumā Piegādātājs maksā Pasūtītājam Līgumā noteikto līgumsodu par Līgumā
noteiktās Automašīnas piegādes kavējumu. Šī Līguma punkta daļa par līgumsodu netiek
piemērota, ja Piegādātājs veic Līguma un tā pielikumu nosacījumiem neatbilstošās vai bojātās
Automašīnas vai tās daļas nomaiņu pirms Līguma ____.punktā noteiktā termiņa beigām.
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3.6. Automašīna pāriet Pasūtītāja valdījumā ar dienu, kad Puses ir parakstījušas Līguma ___.punktā
noteikto Automašīnas nodošanas – pieņemšanas aktu, bet Pasūtītāja īpašumā Automašīna pāriet
ar dienu, kad Pasūtītājs ir samaksājis Piegādātājam par Automašīnu Līgumā noteiktajā kārtībā.
3.7. Piegādātājs garantē, ka piegādātā Automašīna pilnībā atbilst Līguma un tā pielikumu
nosacījumiem un visu to spēkā esošo Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, kas uz to
attiecas.
3.8. Automašīnas garantijas termiņš ir tāds, kāds tas Automašīnai ir norādīts Iepirkumā iesniegtajā
tehniskajā piedāvājumā. Automašīnas garantijas termiņš sākas no dienas, kad Puses vai to
pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši Līguma noteikto Automašīnas nodošanas – pieņemšanas aktu.
3.9. Pasūtītājam ir tiesības Līguma ___.punktā noteiktajā Automašīnas garantijas termiņā pieteikt
Piegādātājam pretenzijas par katru Automašīnas defektu, ja vien tas nav radies Pasūtītāja
nepareizas ekspluatācijas dēļ. Garantijas laikā Piegādātājs apņemas bez maksas veikt bojātās
Automašīnas remontu 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas
dienas. Gadījumā, ja konstatētos Automašīnas defektus nav iespējams novērst, tad Piegādātājs uz
sava rēķina veic Automašīnas daļu nomaiņu pret visiem Līguma nosacījumiem atbilstošām
Automašīnas daļām 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad beidzies šajā
Līguma punktā noteiktais termiņš, kas paredzēts Automašīnas defektu novēršanai.
3.10. Ja Automašīnas garantijas remonts netiek veikts Līgumā noteiktajā termiņā, Piegādātājs maksā
līgumsodu 250 EUR apmērā par katru nokavēto dienu.
3.11. Ja Piegādātājs garantijas termiņā un Līgumā norādītajā laikā atsakās novērst konstatētos
trūkumus un defektus, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot citai personai. Piegādātājs
sedz Pasūtītājam visas izmaksas un zaudējumus, kas radušies no savlaicīgas garantijas darbu
neizpildes.
3.12. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Automašīnas nejaušu, pilnīgu vai daļēju bojājumu vai
bojāšanas risku līdz Automašīnas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai.
3.13. Līgumā noteiktā Līguma summas samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā
Piegādātājam līgumsodu 0,5 % apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu,
taču kopumā ne vairāk kā 10 % no kavētā maksājuma summas. Uz šī Līguma punkta pamata
aprēķinātie līgumsodi Pasūtītājam ir jānomaksā 15 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad
Pasūtītājs ir saņēmis no Piegādātāja rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu.
3.14. Līguma ___.punktā noteiktā termiņa kavējuma gadījumā Piegādātājs maksā Pasūtītājam
līgumsodu 0,5 % apmērā no Līguma ___.punktā noteiktās Līguma summas par katru nokavēto
dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10 % no Līguma ___.punktā noteiktās Līguma summas. Uz šī
Līguma punkta pamata aprēķinātie līgumsodi Piegādātājam ir jānomaksā 15 darba dienu laikā,
skaitot no dienas, kad Piegādātājs ir saņēmis no Pasūtītāja rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto
līgumsodu.
3.15. Pasūtītājam, veicot Līgumā noteikto maksājumu, ir tiesības ieturēt no tā līgumsodu, kas
Piegādātājam aprēķināts un noteikts saskaņā ar Līgumu.
3.16. Pusēm ir tiesības grozīt Līguma termiņu vai lauzt Līgumu pirms noteiktā termiņa, savstarpēji
par to vienojoties, kas tiek noformēts ar vienošanās protokolu, kas kļūst par Līguma neatņemamu
sastāvdaļu.
3.17. Gadījumā, ja Piegādātājs pārkāpj Līguma saistības, tai skaitā, nokavē Automašīnas piegādes
termiņu vairāk nekā 15 (piecpadsmit) dienas, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no
Līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus.
3.18. Puses ir tiesīgas vienpusēji atkāpties no Līguma, ja otrai Pusei tiek pasludināts maksātnespējas
process vai tiek uzsākts Puses likvidācijas process.
3.19. Līgumam pievienoti sekojoši pielikumi:
1.pielikums. Piegādātāja tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums.
2.pielikums. Nodošanas-pieņemšanas akts.
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