SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“JŪRMALAS GAISMA”
Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568
Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis 67762551, Fakss 67147450
e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv

Jūrmala
25.09.2017.
Nr.1/5-391
Visiem iespējamiem pretendentiem
Par iepirkumu uzņēmuma vajadzībām ar
ID Nr. - JG 2017/06
SIA „Jūrmalas gaisma” iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija) Publisko
iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. panta kārtībā izsludina iepirkumu par energoaudita
veikšanu SIA “Jūrmalas gaisma” apsaimniekošanā esošajos objektos, CPV klasifikatora
kods 71314300-5.
Pretendenti apņemas sekot iespējamai papildus informācijai par iepirkumu pasūtītāja
mājaslapā www.jurmalasgaisma.lv, sadaļā „Iepirkumi”.
Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir energoaudita veikšana SIA “Jūrmalas gaisma”
apsaimniekošanā esošajos objektos, kas izpildāma saskaņā ar prasībām, kuras noteiktas šajā
nolikumā (turpmāk tekstā - Nolikums) un tam pievienotajos pielikumos. SIA “Jūrmalas
gaisma” veic Jūrmalas pilsētas apgaismojuma uzturēšanu. Uz nolikuma publicēšanas dienu
elektroenerģiju patērējošo objektu skaits ir 172. Aptuvenais gada elektroenerģijas patēriņš ir
4.1 GWh.
Iepirkuma priekšmeta raksturojums noteikts Nolikuma tehniskajās specifikācijās
(Pielikums Nr.2).
Līguma izpildes termiņš – 2018. gada 1. marts.
Maksimālais pēc līguma sniegto pakalpojumu apjoms naudas izteiksmē - 41 999
(četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro), neskaitot pievienotās
vērtības nodokli (turpmāk tekstā – PVN).
1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
1.1.Pretendenti savus piedāvājumus, kas ir noformēti atbilstoši šī Nolikuma prasībām un tā, lai
piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim,
iesniedz līdz 2017. gada 9.oktobrim plkst. 10:00 Jūrmalā, Jomas ielā 28, SIA „Jūrmalas
gaisma” 3. stāvā biroja administratorei vai atsūta pa pastu ierakstītā sūtījumā. sūtījumam
jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājumi, kas
iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks reģistrēti un vērtēti, un tiks nosūtīti atpakaļ
pretendentam Uz aploksnes jābūt norādei:
SIA „Jūrmalas gaisma” iepirkumam
“Energoaudita veikšana SIA “Jūrmalas gaisma” apsaimniekošanā esošajos objektos”
ID Nr. – JG 2017/06
Neatvērt līdz 2017. gada 9.oktobrim plkst. 10:00
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2. Saziņa starp pasūtītāju un pretendentiem.
2.1.Saziņa starp Pasūtītāju un pretendentu iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā.
2.2.Pretendents, iesniedzot savu piedāvājumu vai uzdodot jautājumu par iepirkuma priekšmetu
un, Pasūtītājs, to reģistrējot, vienlaikus izsaka savu vēlmi un gatavību tam, ka turpmākā
savstarpējā saziņa sakarā ar šo iepirkumu, var notikt ar elektroniskā pasta starpniecību,
neizmantojot drošu elektronisko parakstu.
2.3.Dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc
tā nosūtīšanas. Pasūtītājs negarantē sarakstes saņemšanu no pretendentiem, ja tie saziņai
izmanto sūtītāja adresi ar publisko e-pasta sistēmu domēna vārdu.
2.4.Ja pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām
prasībām, pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
2.5.Sākot ar attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīdi iepirkuma dokumenti, tai skaitā
Nolikums un atbildes uz piegādātāju jautājumiem, ir brīvi un tieši pieejami elektroniskā
formātā pasūtītāja mājaslapā http://jurmalasgaisma.lv/iepirkumi internetā, kā arī ar tiem
var iepazīties uz vietas Jūrmalā, Jomas ielā 28, trešajā stāvā biroja administrācijā darba
dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, sākot ar dienu, kad iepirkuma nolikums publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.
2.6.Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, tie
izsniedzami, ievērojot PIL 36. panta pirmajā daļā noteiktās prasības.

3. Piedāvājuma derīguma termiņš
3.1.Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, un tas ir saistošs iesniedzējam līdz
iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 90 dienas, skaitot no konkursa Nolikumā
noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.
3.2.Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu minētajā termiņā nevar noslēgt, pasūtītājs var
rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt
pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski tas paziņo pasūtītājam.
4. Dokumentu noformēšana
4.1.Visi šajā Nolikumā minētie dokumenti jāiesniedz Nolikuma 5. nodaļā minētajā secībā.
Tiem jābūt sanumurētiem, ar titullapu un pievienotu satura rādītāju. Piedāvājumā
iekļautajiem dokumentiem jābūt cauršūtiem, caurauklojot lapas un uz pēdējās lapas
aizmugures caurauklošanai izmantojamā aukla nostiprināma ar pārlīmētu lapu, kurā
norādīts cauraukloto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis.
4.2.Pretendents dokumentiem pievieno piedāvājuma tehniskā un finanšu piedāvājumu kopijas
elektroniskā veidā (CD, USB zibatmiņa) MS Word un/vai MS Excel failu veidā.
Elektroniskajā versijā ietilpstošie faili, kā arī to elementi nedrīkst būt aizsargāti ar
parolēm. Atšķirību gadījumā starp drukātajām un elektroniskajām versijām par patieso tiek
uzskatīta drukātā versija.
4.3.Pretendentam sagatavojot dokumentus, dokumentu kopijas un dokumentu izrakstus, tie
jāsagatavo saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un saskaņā ar 2010. gada 28.
septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība” noteikto kārtību.
4.4.Pretendentam piedāvājums ir jāiesniedz latviešu valodā.
4.5.Ja oriģinālais dokuments ir svešvalodā, šim dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu
valodā ar pretendenta apliecinājumu par tulkojuma pareizību, ja konkrētajā punktā nav
minētas citas prasības, pretējā gadījumā komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais dokuments
nav iesniegts.
4.6.Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē. Aploksnei jābūt aizzīmogotai, aploksnes otrā pusē
jānorāda pretendenta nosaukums, adrese, telefons un kontaktpersona.
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4.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
Pretendentam tehniskais un finanšu piedāvājumi jāsagatavo saskaņā ar šajā uzaicinājumā
pievienotajām piedāvājuma formām (3. un 4. pielikumā).
4.8.Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar
Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.
4.9.Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt parakstītam.
5. Pretendenta iesniegtā piedāvājuma sastāvs
5.1.Pretendenta pieteikumus dalībai iepirkumā (1. Pielikums)
5.2.Kvalifikācijas dokumenti:
5.2.1. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas ārvalsts kompetentas iestādes
izdota dokumenta par komersanta reģistrāciju pretendenta apliecināta kopija.
5.2.2. Pilnvara vai cits dokuments, kas ļauj piedāvājumu parakstījušai personai uzņemties
saistības Pretendenta vārdā:

Personām ar pārstāvniecības tiesībām – Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistra izziņas oriģināls vai minētās izziņas apliecināta kopija;

Personu ar pārstāvniecības tiesībām pilnvarotām personām - Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistra izziņas oriģināls vai minētās izziņas apliecināta kopija,
kuram pievienota pilnvara;

Vairāku pakāpju pilnvarojuma gadījumā – Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistra izziņas oriģināls vai minētās izziņas apliecināta kopija un visas pilnvaras.
Šajā punktā minētie pārstāvniecības dokumenti, gadījumā, ja to oriģināli ir svešvalodā,
iesniedzami ar notariāli apliecinātu tulkojumu.
Jebkurā gadījumā jābūt izsekojamai pilnvarojuma hierarhijai. Komisija nepārbaudīs
piedāvājumu parakstījušās personas pārstāvniecības tiesības publiski pieejamos
reģistros. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas,
pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma
iesniegšanas dienas.
5.2.3. Attiecībā uz Apakšuzņēmēju piesaisti:
5.2.3.1. Ja Pretendents iepirkuma līguma izpildē neplāno iesaistīt apakšuzņēmēju/us
kura/u veicamo darbu apjoms iepirkuma līguma ietvaros pārsniegs 10 procentus no
kopējā iepirkuma līguma apjoma - apliecinājums tam.
5.2.3.2. Ja Pretendents plāno līguma izpildē iesaistīt apakšuzņēmēju/us, kura/u veicamo
darbu apjoms iepirkuma līguma ietvaros pārsniegs 10 procentus no kopējā iepirkuma
līguma apjoma – Pasūtītāja un apakšuzņēmēja/u līguma vai nodomu līguma par
sadarbību konkrētā darba izpildē, kopija, kura ietver informāciju par to, kuru no
līguma daļām Pretendents plāno nodot Apakšuzņēmējam/iem, ar norādi, kādus
pakalpojumus norādītais/ie apakšuzņēmējs/i sniegs, no kuras izslēgtas ar
komercnoslēpumu saistītas sadaļas.
5.2.4. Attiecībā uz piegādātāju apvienību:
5.2.4.1. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, (turpmāk tekstā arī –
Pretendents) Nolikuma 4. pielikumā „Finanšu piedāvājums”, jānorāda visus apvienības
dalībniekus.
5.2.4.2. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta
vienošanās par dalību iepirkuma procedūrā, katram apvienības dalībniekam izpildei
nododamo Darba daļu (apjoms procentos no līgumcenas) un pārstāvības tiesībām
parakstīt un iesniegt piedāvājumu.
5.2.4.3. Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms
iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums
Civillikuma 2241. – 2280.pantos noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls
vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var
aizstāt ar personālsabiedrības nodibināšanu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam.
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5.2.5. Pretendenta informācija par iepriekšējā gada laikā veiktajiem energoauditiem, minot
laiku, pasūtītāju, apjomu naudas izteiksmē (bez PVN), pasūtītāja kontaktpersonu un tā
tālruņa numuru. Minēto pakalpojumu apjomam naudas izteiksmē jābūt vismaz 20 000
EUR (bez PVN).
5.2.6. Dokumenti, kuri apliecina nacionālajā akreditācijas institūcijā izdotu pretendenta
akreditāciju veikt energoauditu.
5.3. Tehniskais piedāvājums, kuru sagatavo saskaņā ar šī konkursa Nolikuma tehniskajās
specifikācijās noteiktajām prasībām un iesniedz atbilstoši Nolikumam pievienotajai tehniskā
piedāvājuma formai (3.pielikums).
5.4.Finanšu piedāvājums, kuru iesniedz atbilstoši šī konkursa Nolikumam pievienotajai
formai (4. pielikums). Piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības
nodokļa. Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina iepirkuma
līguma priekšmeta izpildi.
6. Piedāvājumu atvēršana
6.1.Iepirkumu komisija pretendentu iesniegtos piedāvājumus atvērs šajā Nolikumā minētajā
piedāvājumu iesniegšanas datumā un laikā SIA „Jūrmalas gaisma” valdes locekļa kabinetā
slēgtā sēdē.
6.2.Iepirkumu komisija veiks iesniegto piedāvājumu ārējās atbilstības pārbaudi atbilstoši
Nolikumā minētajām piedāvājumu noformēšanas prasībām. Piedāvājumi, kuri tiks atzīti
par neatbilstošiem iepirkuma Nolikuma prasībām šajā sadaļā, tiks izslēgti no turpmākās
vērtēšanas.
6.3.Iepirkumu komisija atvērs piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu,
piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, piedāvāto cenu un, ja nepieciešams, citas
ziņas, kas raksturo piedāvājumu.
7. Pretendenta atbilstības pārbaude
7.1. Komisija pārbauda, vai pretendenti atbilst šī Nolikuma dokumentos izvirzītajām
kvalifikācijas prasībām un pārbauda pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstību
iepirkuma dokumentos noteiktajam.
8. Piedāvājumu vērtēšana
8.1.Attiecībā uz piedāvājumiem, kuri ir iesniegti Nolikumā minētajā termiņā un atbilst
Nolikumā noteiktajām piedāvājuma ārējā noformējuma prasībām, Komisija veic
pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības pārbaudi atbilstoši uzaicinājumā minētajām
dokumentu sastāva un noformēšanas prasībām, vērtē pretendenta kvalifikācijas
dokumentus.
8.2.Komisija pārbauda pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstību pasūtītāja tehniskajām
specifikācijām.
8.3.Komisija pārbauda pretendentu finanšu piedāvājumu atbilstību pasūtītāja prasībām, kā arī
to, vai finanšu piedāvājums nesatur aritmētiskas kļūdas. Ja pasūtītājs konstatē šādas
kļūdas, tās tiek izlabotas, par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs
paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu,
pasūtītājs ņem vērā labojumus.
8.4.No piedāvājumiem, kas atbilst iepriekš izvirzītajām prasībām, Komisija izvēlas
piedāvājumu ar lētāko kopējo līgumcenu rēķinot divas zīmes aiz komata, ja šie rādītāji
būs identiski - izvēlēsies piedāvājumu, kura iesniedzējs gada laikā pirms piedāvājumu
iesniegšanas dienas budžetā veicis lielākas obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas.
8.5.Jebkurā piedāvājumu vērtēšanas posmā Komisija ir tiesīga pieprasīt no Pretendenta
papildus informāciju, nosakot termiņu, līdz kuram jāsniedz atbilde. Ja Pretendents
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neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē
pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.
8.6.Pretendentu piedāvājumi, kuri kādā no vērtēšanas posmiem tiek atzīti par neatbilstošiem
iepirkuma nolikuma prasībām, turpmākajās kārtās vairs netiek vērtēti.
8.7.Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītājs
pārbauda attiecībā uz PIL 9. panta astotajā daļā minētajiem apstākļiem. Ja šis pretendents
ir izslēdzams no iepirkuma procedūras, balstoties uz PIL 9. panta astotajā daļā minētajiem
apstākļiem, Komisija attiecībā uz tiem pārbauda Pretendentu ar nākamo piedāvājumu ar
lētāko kopējo līgumcenu, vai pārtrauc iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
9. Pretendentu informēšana, līguma slēgšana.
9.1.Komisija informē pretendentus PIL 9. panta četrpadsmitās daļas noteiktajā kārtībā.
9.2.Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar Iepirkumu Komisijas izraudzīto pretendentu.
9.3.Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija
pārbauda atbilstoši PIL 9. panta astotajai daļai Pretendentu ar nākamo piedāvājumu ar
lētāko kopējo līgumcenu, vai pārtrauc iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
9.4.Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
10. Pretendenta tiesības un pienākumi.
10.1. Katrs Pretendents par iepirkuma priekšmetu tiesīgs iesniegt vienu piedāvājumu.
10.2. Iesniedzot savu piedāvājumu iepirkumam, Pretendents apliecina savu piekrišanu šī
Nolikuma noteikumiem un izvirzītajām prasībām, tai skaitā, Līguma projektam.
10.3. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt
iesniegto piedāvājumu.
10.4. Pretendents ir atbildīgs par piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu.
10.5. Pretendentu atlases visu prasību izpilde ir obligāta.
11. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi
11.1. Komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma
procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procedūras norises tiesiskumu.
11.2. Komisija nodrošina iespēju visām ieinteresētajām personām ar šo Nolikumu iepazīties,
sākot ar iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.
11.3. Komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko
iepirkumu likumu, konkursa Nolikumu, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
11.4. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa,
lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.
11.5. Pretendentu iesniegto piedāvājumu pārbaudei, Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu
atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija var
pieaicināt ekspertus.
Iepirkuma nolikums pieejams pasūtītāja mājaslapā www.jurmalasgaisma.lv.
Papildus informāciju par iepirkumu iespējams saņemt pie Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
Jura Pīrāga, tālrunis 67762551
Pielikumā:
1.Pretendenta pieteikuma veidlapa
2.Tehniskās specifikācijas
3.Tehniskā piedāvājuma paraugs
4.Finanšu piedāvājuma paraugs
5.Līguma projekts
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1. pielikums
Iepirkumam uzņēmuma vajadzībām
ID Nr. - JG 2017/06

PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ (VEIDLAPA)

Pretendenta nosaukums
Reģistrācijas Nr.
Pretendenta bankas rekvizīti
Adrese
Tālr., faksa Nr., e-pasts
Pretendenta pilnvarotās
personas vārds, uzvārds,
amats tālr. Nr.,
pilnvarojuma pamats

Ar šo pretendents iesniedz savu piedāvājumu iepirkumam „Energoaudita veikšana SIA
“Jūrmalas gaisma” apsaimniekošanā esošajos objektos” ar ID Nr.- JG2017/06.
Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina:
 savu piekrišanu nolikumā iekļautajām prasībām, tai skaitā, Līguma projektam;
 savu piekrišanu tam, ka pasūtītājs publicēs piedāvāto līgumcenu un citus vērtējamos
rādītājus, kā arī pretendenta uzvaras gadījumā - Līguma tekstu, normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā;
 ka nav nekādā veidā ieinteresēts cita pretendenta atzīšanā par iepirkuma uzvarētāju,
piedāvājums nav ticis sagatavots, konsultējoties un saskaņojot darbības ar citiem
pretendentiem;
 ka visa pretendenta iesniegtā informācija ir patiesa.

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts _______________
Vārds, uzvārds _______________
Amats _______________
Datums
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2. pielikums
Iepirkumam uzņēmuma vajadzībām
ID Nr. - JG 2017/06
ENERGOAUDITA VEIKŠANA SIA “JŪRMALAS GAISMA” APSAIMNIEKOŠANĀ
ESOŠAJOS OBJEKTOS
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Pasūtītājs līguma darbības laikā paredz saņemt energoaudita SIA “Jūrmalas gaisma”
apsaimniekošanā esošajos objektos pakalpojumu, kurš atbilst sekojošām tehniskajām
specifikācijām:
1. Energoaudits tiks veikts atbilstoši Energoefektivitātes likumam, MK noteikumiem Nr.487
“Uzņēmumu energoaudita noteikumi” uncitiem normatīvajiem aktiem, kuri regulē
iepirkuma priekšmetā noteiktā pakalpojuma sniegšanu, kā arī Iepirkuma nolikumam.
2. Energoaudita mērķis ir, balstoties uz jaunākajiem datiem, iegūt informāciju par uzņēmuma
enerģētisko bilanci, patēriņa struktūru un iespējamajiem pasākumiem enerģijas patēriņa
samazināšanai.
3. Energoaudita pārskatā tiks aprakstīti vismaz trīs energoefektivitāti paaugstinoši pasākumi,
aprakstot to potenciālo enerģijas ietaupījumu un ekonomisko efektu, pēc iespējas balstoties
uz pasākumu dzīves cikla analīzi, pasākumi tiks ranžēti prioritārā kārtībā.
4. Līgumcenā iekļauta energoaudita pārskata drukāta eksemplāra un elektroniskā datu nesēja
piegāde Jomas ielā 28, Jūrmalā un visas pārējās nepieciešamās izmaksas, kas nodrošina
pasūtījuma izpildi atbilstoši iepirkumā noteiktajām prasībām.
5. Izpildītājs energoaudita pārskatu reģistrēs Uzņēmumu energoaudita pārskatu reģistrā,
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
6. Pasūtījums tiks izpildīts līdz 2018. gada 1. martam.
7. Priekšapmaksa nav paredzēta.
8. Apmaksa 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc abpusēji parakstīta darbu nodošanas –
pieņemšanas akta saņemšanas dienas.
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3. pielikums
Iepirkumam uzņēmuma vajadzībām
ID Nr. - JG 2017/06
ENERGOAUDITA VEIKŠANA SIA “JŪRMALAS GAISMA” APSAIMNIEKOŠANĀ
ESOŠAJOS OBJEKTOS
TEHNISK AIS PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam veikt energoauditu SIA “Jūrmalas gaisma” apsaimniekošanā esošajos objektos,
kurš atbilst sekojošām tehniskajām specifikācijām:
1. Energoaudits tiks veikts atbilstoši Energoefektivitātes likumam, MK noteikumiem Nr.487
“Uzņēmumu energoaudita noteikumi” uncitiem normatīvajiem aktiem, kuri regulē
iepirkuma priekšmetā noteiktā pakalpojuma sniegšanu, kā arī Iepirkuma nolikumam.
2. Energoaudita mērķis ir, balstoties uz jaunākajiem datiem, iegūt informāciju par uzņēmuma
enerģētisko bilanci, patēriņa struktūru un iespējamajiem pasākumiem enerģijas patēriņa
samazināšanai
3. Energoaudita pārskatā tiks aprakstīti vismaz trīs energoefektivitāti paaugstinoši pasākumi,
aprakstot to potenciālo enerģijas ietaupījumu un ekonomisko efektu, pēc iespējas balstoties
uz pasākumu dzīves cikla analīzi, pasākumi tiks ranžēti prioritārā kārtībā.
4. Līgumcenā iekļauta energoaudita pārskata drukāta eksemplāra un elektroniskā datu
nesēja piegāde Jomas ielā 28, Jūrmalā un visas pārējās nepieciešamās izmaksas, kas
nodrošina pasūtījuma izpildi atbilstoši iepirkumā noteiktajām prasībām.
5. Izpildītājs energoaudita pārskatu reģistrēs Uzņēmumu energoaudita pārskatu reģistrā,
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
6. Pasūtījums tiks izpildīts līdz 2018. gada 1. martam.
7. Priekšapmaksa nav paredzēta.
8. Apmaksa 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc abpusēji parakstīta darbu nodošanas –
pieņemšanas akta saņemšanas dienas.
Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa
iepirkuma dokumenti, un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
____________________________________ ___________________
________________________________
(Pretendenta pilnvarotā persona)
uzvārds)

(paraksts)

_____________________________
(Dokumenta aizpildīšanas datums)

z.v.
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(vārds,

4.pielikums
Iepirkumam uzņēmuma vajadzībām
ID Nr. - JG 2017/06

ENERGOAUDITA VEIKŠANA SIA “JŪRMALAS GAISMA” APSAIMNIEKOŠANĀ
ESOŠAJOS OBJEKTOS
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(pretendenta nosaukums)

adrese --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------reģistrācijas Nr. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Bankas rekvizīti --------------------------------------------------------------------------------------------------Tālrunis----------------E-pasts------------------------------------------------------------Mēs piedāvājam veikt energoauditu SIA “Jūrmalas gaisma” apsaimniekošanā esošajos
objektos, saskaņā ar iepirkuma ar ID Nr. – JG 2017/06 dokumentos noteiktajām prasībām par
šādu līgumcenu:
Cena par energoaudita veikšanu SIA “Jūrmalas
gaisma” apsaimniekošanā esošajos objektos, EUR
(bez PVN)

Pasūtījums tiks izpildīts līdz 2018. gada 1. martam.
Priekšapmaksa nav paredzēta.
Apmaksa 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc abpusēji parakstīta darbu nodošanas –
pieņemšanas akta saņemšanas dienas.
Līgumcenā iekļauta energoaudita pārskata drukāta eksemplāra un elektroniskā datu
nesēja piegāde Jomas ielā 28, Jūrmalā un visas pārējās nepieciešamās izmaksas, kas nodrošina
pasūtījuma izpildi atbilstoši iepirkumā noteiktajām prasībām.
Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa
iepirkuma dokumenti, un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
____________________________________ ___________________
________________________________
(Pretendenta pilnvarotā persona)
uzvārds)

(paraksts)

_____________________________
(Dokumenta aizpildīšanas datums)

z.v.
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(vārds,

5.pielikums
Iepirkumam uzņēmuma vajadzībām
ID Nr. - JG 2017/06

PROJEKTS
PUBLISKAIS PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr.______________
Energoaudita veikšana SIA “Jūrmalas gaisma” apsaimniekošanā esošajos objektos
Jūrmalā
2017.gada ___.____________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma”, vienotais reģistrācijas Nr.
42803002568, juridiskā adrese: Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015, tās valdes locekļa Vilmāra
Freimaņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un
____________________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr.: _____________,
juridiskā adrese: ___________________, tā/s _________ ________ _________ personā,
kura/š rīkojas uz ______________ pamata, (turpmāk – Piegādātājs), no otras puses, (turpmāk
abi kopā – Puses, atsevišķi – Puse),
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un Pasūtītāja iepirkuma „Energoaudita veikšana
SIA “Jūrmalas gaisma” apsaimniekošanā esošajos objektos” (iepirkuma identifikācijas Nr. JG
2017/06) rezultātiem, savstarpēji vienojoties, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šādu
līgumu (turpmāk – Līgums), par turpmāk minēto
1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs ar savu aprīkojumu un darba spēku apņemas veikt
energoauditu SIA “Jūrmalas gaisma” apsaimniekošanā esošajos objektos (turpmāk –
Pakalpojums). Pakalpojuma izpilde veicama saskaņā Energoefiktivitātes likuma, Ministru
kabineta Nr.143 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi” un citiem normatīvajiem aktiem, kas
regulē energoaudita veikšanu.
2. Pušu tiesības un pienākumi
2.1. Pasūtītājs:
2.1.1. pieņem Līguma prasībām atbilstošu kvalitatīvi izpildītu Pakalpojumu;
2.1.2. samaksā par kvalitatīvi izpildītu un Līgumā noteiktajā kārtībā saņemtu Pakalpojumu;
2.1.3. par atbildīgo personu, kas koordinē sadarbību ar Izpildītāju, nozīmē __________, tālr.
__________.
2.2.Izpildītājs:
2.2.1. ar saviem resursiem un iekārtām veic Pasūtītājam kvalitatīvu, Līguma nosacījumiem un
tā pielikumiem atbilstošu Pakalpojumu līdz 2018.gada 1.martam
2.2.2. ir pilnībā atbildīgs par to, ka visā Līguma darbības laikā visiem Izpildītāja darbiniekiem
(turpmāk līgumā Darbiniekiem) ir priekšzināšanas, izglītība, profesionālā kvalifikācija un/vai
sertifikāti un licences attiecīgās Uzņēmuma Energoaudita daļas veikšanai
2.2.3.ir atbildīgs par to, ka Izpildītāja Darbinieki Objektos ievēro visas Latvijas Republikas
spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, higiēnas, sanitārās, veselības
aizsardzības un citas tamlīdzīgas prasības, kā arī Pasūtītāja sniegtās norādes
2.2.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz pilnu informāciju par Pakalpojuma izpildes gaitu;
2.2.5. kompensē visus zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies vai var rasties Izpildītāja vai viņa
iesaistītās trešās personas vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) darba dienu laikā no
pretenziju nosūtīšanas dienas;
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2.2.6. par atbildīgo personu, kas koordinē sadarbību ar Pasūtītāju, kā arī ir tiesīga parakstīt
nodošanas - pieņemšanas aktu Izpildītāja vārdā, nozīmē __________, tālr. __________.
3. Pakalpojuma kvalitāte
3.1. Ar kvalitatīvu, Līguma prasībām atbilstošu Pakalpojumu Līguma ietvaros saprotams
Pakalpojums, kas atbilst Līguma nosacījumiem, normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
attiecībā uz Pakalpojuma izpildes kvalitāti un Izpildītāja piedāvājumam Iepirkumā.
4. Norēķinu kārtība
4.1. Līgumcena par Izpildītāja pienācīgi veiktu Pakalpojumu tiek noteikta saskaņā ar Līguma
Pielikumu Nr.___ (Finanšu piedāvājums).
4.2. Līgumcenā ir iekļautas visas ar Pakalpojumu saistītās izmaksas, kā arī visi nodokļi un
nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli
4.3. Pasūtītājs veic apmaksu par kvalitatīvu, Līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem
atbilstoši veiktu Pakalpojumu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc abpusēji parakstīta
darbu nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas dienas.
4.4. Norēķini tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.
4.5. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu uz
Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu.
5. Pušu atbildība
5.1. Par nepienācīgu saistību izpildi, tajā skaitā pakalpojuma termiņu kavēšanu, Pasūtītājs ir
tiesīgs Izpildītājam piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) no kopējās
līgumcenas par katru pārkāpuma kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās
līgumcenas. Līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no galīgā norēķina.
5.2. Pasūtītājs maksā Izpildītājam pēc tā pieprasījuma līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci
procenti) no nesamaksātās summas par katru nokavēto samaksas termiņa dienu bet ne vairāk
kā 10 % (desmit procenti) no termiņā neapmaksātās summas.
5.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes.
5.4. Gadījumā, ja Izpildītājs nepienācīgi pilda savas saistības un 5 (piecu) darbdienu laikā pēc
Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, Pasūtītājs ir tiesīgs atkāpties
un vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu. Līgums tiek uzskatīts par spēkā neesošu ar datumu, kāds
norādīts Pasūtītāja nosūtītajā paziņojumā par Līguma izbeigšanu. Šādā gadījumā Izpildītājs 10
(desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos un
netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) kopējās līgumcenas.
Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai par pienācīgi un kvalitatīvi veiktu Pakalpojumu.
5.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepilda vai nepienācīgi pilda šajā Līgumā noteiktās saistības,
Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma brīdinot par to Pasūtītāju 10 (desmit)
darbdienas iepriekš.
6. Līguma darbības laiks
6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu pilnīgai saistību
izpildei.
6.2. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to paziņojot 2 (divus)
kalendāros mēnešus pirms paredzētās Līguma darbības izbeigšanas dienas.
6.3. Līguma grozījumi ir pieļaujami tikai:
6.3.1. ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu;
6.3.2. ja tie atbilst Publisko iepirkumu likuma regulējumam.
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7. Citi nosacījumi
7.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu,
Puses atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības
risināmas Latvijas Republikas tiesā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu
noteikumiem.
7.2. Līguma pielikumi, kā arī jebkuri grozījumi un papildinājumi Līgumam, ir spēkā tikai
tad, ja tie izdarīti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses.
7.3. Ja kādi no Līguma nosacījumiem zaudē juridisku spēku, pārējie līguma nosacījumi
paliek nemainīgi
7.4. Puses paziņo viena otrai par Pušu pilnvarotās personas maiņu, juridiskā statusa,
juridiskās vai korespondences adreses un bankas rekvizītu maiņu, tās reorganizāciju vai
likvidāciju 5 (piecu) darba dienu laikā, nosūtot ierakstītu paziņojumu, kas kļūst par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
7.5. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši
Pušu saistību un tiesību pārņēmējiem.
7.6. Līgums ir sagatavots uz parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā uz ____
(_________) lapām, no kurām;
7.6.1. Līguma pamatteksts uz ____ (____) lapām;
7.6.2. Līguma pielikums/i Nr.__ „______________” uz ___ (___) lapām.
7.7. Abi Līguma eksemplāri ir identiski, un tiem ir vienāds juridisks spēks. Viens Līguma
eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie – Izpildītāja.
8. Pušu rekvizīti
Pasūtītājs:

Izpildītājs:
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