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1. Vispārīgā informācija 
 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs –  BPP 2016/2. 

1.2.    Pasūtītājs     Biķernieku pagasta pārvalde, reģistrācijas numurs: 90000073677, 

Saules ielā 4, Biķernieki, Biķernieku  pag. Daugavpils nov., LV-5440. 

Kontaktinformācija: tālrunis: 654 71503; 26264128 

fakss: 654 71503 

e-pasta adrese: parvalde@bikerniekupag.lv 

Pasūtītāja kontaktpersona: 

 Komunālās saimniecības vadītājs Sergejs Andrejevs, tel.26264128, e-pasts: 

parvalde@bikerniekupag.lv 

1.3.    Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kartība 

1.3.1. Piedāvājumu jāiesniedz Biķernieku pagasta pārvaldei  līdz 2016. gada  15.martam 

plkst. 17.00.,  Saules ielā 4, Biķernieki, Biķernieku  pag. Daugavpils nov., LV-5440, 

sekretāres kabinets, katru dienu no plkst. 8.00 – 12.00; no 13.00 – 17.00. 

1.3.2. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtot pa pastu. Iesniegšanai personīgi – 

piedāvājumi iesniedzami Biķernieku pagasta pārvaldē. 

1.3.3.   Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu 

piedāvājumi, kas saņemti līdz šī nolikuma 1.3.l. apakšpunktā norādītajam termiņam. 

1.3.4. Saņemot piedāvājumu Biķernieku pagasta pārvaldē  darbinieks uz ārējā iepakojuma 

norāda  datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts, un apstiprina to ar savu parakstu.  

Piedāvājumus, kuri saņemti pēc iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām, darbinieks reģistrē un marķē ar uzrakstu „NOKAVĒTS” un tiks  neatvērti 

atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

1.3.5. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt, mainīt vai atsaukt 

savu piedāvājumu, iesniedzot Iepirkuma komisijai rakstisku paziņojumu. Paziņojumu 

iesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras norāda Nolikuma 1.5.2. punktā minēto informāciju un 

atzīmi par saturu - „GROZĪJUMI”, „MAIŅA” vai „ATSAUKUMS”. 

1.4.    Piedāvājuma nodrošinājums netiek paredzēts. 

1.5.     Piedāvājuma noformēšana. 

1.5.1.  Pretendents sagatavo Piedāvājuma 1 (vienu) veidojošu dokumentu oriģinālu un 1 (vienu) 

kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un 

„KOPIJA”. Dokumenti jānoformē atbilstoši 2010. gada 28. septembra MK noteikumiem 

Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Dokumentiem jābūt 

savstarpēji caurauklotiem, sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam, un 

apstiprinātiem ar pretendenta amatpersonas parakstu, paraksta atšifrējumu, norādot 

cauraukloto lappušu skaitu. 

1.5.2. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:  

 pasūtītāja nosaukums un adrese 

 pretendenta nosaukums un adrese 

 atzīme „Piedāvājums iepirkumam „Elektroenerģijas piegāde Biķernieku pagasta 

pārvaldes  vajadzībām”, identifikācijas numurs BPP 2016/2.  Neatvērt līdz 2016. 

gada 16.martam plkst. 10.00”. 

1.5.3.  Ja Piedāvājums nav pienācīgi noformēts un/vai aizzīmogots, iepirkuma rīkotājs nav 

atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta un tā priekšlaicīgu atvēršanu. 

1.5.4.  Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus vai papildinājumus, izņemot tos, kuri atbilst 

Pasūtītāja izdotajiem norādījumiem, vai kuri nepieciešami Pretendenta pieļauto kļūdu 

labošanai, šajā gadījumā šādus labojumus apstiprina persona vai personas, kuras ir 

parakstījušas piedāvājumu. 

1.5.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no 

jebkādām šaubām un pārpratumiem, bez labojumiem un dzēsumiem. 



  

1.5.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā 

dokumentācija var tiks iesniegti svešvalodās ar klāt pievienoto Pretendenta apliecinātu 

tulkojumu latviešu valodā. 

1.5.7. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.3.4. punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja 

īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem. 
 

2.      Informācija par iepirkuma priekšmetu 

2.1.   Iepirkuma priekšmets ir  elektroenerģijas piegāde Biķernieku pagasta pārvaldes  

vajadzībām, atbilstoši  tehniskās specifikācijas prasībām (1. pielikums). 

2.2.   Iepirkuma dokumentācija ir pieejama Pasūtītāja mājas lapā:  www.bikerniekupag.lv 

sadaļā „Publiskie iepirkumi”. Jautājumus par iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju 

vēlams nosūtīt rakstiski uz 1.2. punktā noradīto kontaktpersonas e-pasta adreses.  

2.3.   Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 09310000-5. 

2.4.   Iepirkuma procedūras veids - iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 

8.
2. panta prasībām. 

2.5.   Līguma izpildes laiks un vieta. 

2.5.1. Paredzamais līguma izpildes laiks: viens gads no līguma spēkā stāšanās datuma.  Līguma 

izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu elektroenerģijas daudzumu, kāds 

nepieciešams tā darbības nodrošināšanai un samazināt vai palielināt elektroenerģijas 

iepirkuma prognozējamus apjomus. 

2.5.2. Līguma izpildes vieta: Biķernieku pagasta pārvaldes  objekti, kas norādīti tehniskajā 

specifikācijā.  

2.5.3. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta 

piedāvājumu, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu 

2.pielikumā. 

2.6. Piedāvājuma izvēlēs kritērijs ir viszemākā elektroenerģijas cena par vienu kilovatstundu 

no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma un Tehniskas specifikācijas prasībām. 
  
3. Prasības pretendentiem 

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā 

3.1.1. Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmajā daļā 

noteiktie izslēgšanas noteikumi.  

3.1.2. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā  vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

3.1.3. Pretendentam ir tiesības veikt komercdarbību elektroenerģijas tirdzniecībā. 

3.1.4. Pretendenti, kuri neatbilst Nolikuma 3.1.1.-3.1.3. punkta prasībām tiek no piedāvājumu 

vērtēšanas izslēgti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās. 

3.2.     Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko stāvokli un tehniskajām un 

profesionālajām spējām 

3.2.1. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstī izsniegta 

speciāla atļauja (licence) elektroenerģijas tirdzniecībai Latvijas Republikas teritorijā. 

3.2.2. Noslēgts Līgums starp Pretendentu – elektroenerģijas tirgotāju un sistēmas (tīkla) operatoru 

– A/S „Sadales tīkls” par sistēmas lietošanu, vai vienošanās starp pusēm par gatavību slēgt 

līgumu par sistēmas nepārtrauktu lietošanu uz termiņu, ne īsāku kā Nolikuma 2.5.1.punktā 

norādītajā līguma darbības laikā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt 

Elektroenerģijas  tirdzniecības līgumu ar Pasūtītāju. 

3.2.3. Pretendenta rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu vismaz 200000 kWh 

elektroenerģijas. 

3.3.  Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 3.1. vai 3.2. punktā noteiktajam prasībām, netiek 

izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās. 
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4. Iesniedzamie dokumenti  

4.1.    Pretendentu atlases dokumenti 

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā pēc parauga, 3. pielikums. To  paraksta 

Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta 

Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru (oriģināls). 

4.1.2. Pretendenta apstiprināta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izdotas reģistrācijas 

apliecības vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas 

reģistrācijas apliecības kopija. 

4.1.3. Spēkā esošas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas  vai līdzvērtīgas iestādes 

ārvalstī izsniegtas speciālas atļaujas (licences) elektroenerģijas tirdzniecībai  Latvijas 

Republikas teritorijā - apliecināta kopija. 

4.1.4. Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu 

laikā no attiecīga pieprasījuma saņemšanas dienas iesniedz pasūtītājam: 

4.1.4.1. izziņu(-s), kuru/-as izdevusi kompetenta institūcija (Latvijas Republikā – Uzņēmumu 

reģistrs), kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas 

neatrodas likvidācijas stadijā.  

4.1.4.2. izziņu kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka kandidātam vai 

pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta  pirmās daļas 11.punktā minētajai 

personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā 

dzīvesvieta) Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 

150 euro; 

4.1.4.3. izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam vai 

kandidātam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta 11.punktā minētajai personai (ja tie ir 

reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu 

parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 

pārsniedz 150 euro. 

4.1.5. Pasūtītājs nepieprasa 4.1.4.1.un 4.1.4.2.punktā noteiktos dokumentus, ja attiecīgā 

informācija ir pieejama publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu 

pārziņā esošajās informācijas sistēmās.  

4.1.6. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz 4.1.4.1.un 4.1.4.2.punktā minētos 

dokumentus, iepirkuma komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.  

4.1.7. Apliecinājums, ka pretendentam ir noslēgts līgums ar sistēmas (tīkla) operatoru – A/S 

„Sadales tīkls” par sistēmas lietošanu, vai vienošanās starp pusēm par gatavību slēgt 

līgumu par sistēmas nepārtrauktu lietošanu uz termiņu, ne īsāku kā Nolikumā 2.5.1.punktā 

norādītajā līguma darbības laikā. 

4.1.8. Apliecinājums, ka pretendenta rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu Pasūtītāju ar 

vismaz 200000 kWh elektroenerģijas Nolikumā 2.5.1.punktā norādītajā līguma darbības 

laikā. 

4.1.9. Pretendenta apliecinājums par spēju pārdot un piegādāt elektroenerģiju Pasūtītāja 

elektroenerģijas patēriņa vajadzībām tehniskajā specifikācijā norādītajās objektos. 

4.1.10. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegto dokumentu kopiju autentiskumu, tā 

pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumentu oriģinālus. 

4.2. Tehniskais un Finanšu piedāvājums  

4.2.1. Pretendenta atbilstoši 4. pielikumā norādītajai formai sagatavots Tehniskais-finanšu 

piedāvājums. 

4.2.2. Piedāvājumā norāda  elektroenerģijas 1 (vienas) kilovatstundas (kWh) cenu ar pieciem 

cipariem aiz komata. Šajā cenā ir jāietver visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, 

atlaides un piemaksas, maksa par balansēšanas pakalpojumu, ka arī visi nodokļi (izņemot  

 



  

pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, ka arī visi iespējamie 

riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā. Elektroenerģijas 

cenā neietver obligātā iepirkuma komponentes un sistēmas pakalpojumu tarifus. 
   

5. Piedāvājumu skaits. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu un tikai par 

visu iepirkuma priekšmetu kopumā. 
 

6. Iepirkuma un Piedāvājuma sagatavošanas izmaksas. 

6.1. Izdevumus, kas saistīti ar iepirkuma organizēšanu, sedz Pasūtītājs. 

6.2. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 

Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma 

norises un iznākuma. 
 

7. Piedāvājuma valoda. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases 

dokumenti un tehniskā dokumentācija var tiks iesniegti citā valodā ar klāt pievienoto 

Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 
 

8. Likumdošana. 

8.1. Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem 

Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var 

attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 

8.2. Piegādi jāveic saskaņā ar LR normatīviem aktiem un ES normatīviem aktiem. 
 

9. Piedāvājuma naudas vienības. 

Piedāvātā līguma cena ir jānorāda EUR (euro) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). 
 

10.     Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi 

10.1.  Komisijas tiesības: 

10.1.2. pieprasīt papildu informāciju no Pretendentiem, kas piedalās iepirkumā; 

10.1.3. lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu; 

10.1.4. lemt par iepirkuma termiņa pagarināšanu; 

10.1.5. noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma nolikumā izvirzītām prasībām; 

10.1.6. noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir nepamatoti 

lētas; 

10.1.7. neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz šim nolūkam paredzētos finanšu 

līdzekļus, vai ierosināt Pretendentam,  kurš uzvarējis iepirkumā slēgt līgumu par daļu 

(atsevišķām pozīcijām) no piedāvājuma; 

10.1.8. iepirkumu komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu. 
 

10.2.  Komisijas pienākumi: 

10.2.1. izskatīt visus Pretendentu piedāvājumus; 

10.2.2. rakstiski informēt iepirkuma Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā 

konstatētām aritmētiskām kļūdām;  

10.2.3. noteikt iepirkuma uzvarētāju; 

10.2.4. 3 (trīs) dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski (vai izmantojo elektroniskos saziņas 

līdzekļus) informēt visus iepirkuma Pretendentus par rezultātiem;  

10.2.5. nosūtīt informatīvu paziņojumu par pieņemto lēmumu Iepirkuma uzraudzības birojam. 
 

11.     Pretendenta tiesības un pienākumi. 

11.1.  Pretendenta pienākumi: 

11.1.1. piedalīšanās iepirkumā ir ieinteresēto Pretendentu brīvas gribas izpausme, iesniedzot 

piedāvājumu dalībai iepirkumā. Pretendents pieņem un apņemas ievērot visus šā nolikuma 

nosacījumus. 

 



  

11.1.2. Pretendents nedrīkst izdarīt tādas darbības, kas varētu tieši ietekmēt Pasūtītāja 

lēmumus attiecībā uz iepirkuma norisi. Ja Pretendents veic darbības ar mērķi tieši vai 

netieši ietekmēt procesu, viņa piedāvājumu tālāk neizskata. 

11.1.3. Pretendentam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu. Ja 

Pretendents nesniedz šādus paskaidrojumus, Pasūtītājs ir tiesīgs noraidīt Pretendenta 

piedāvājumu. 

11.1.4. ieinteresētā Pretendenta pienākums ir rūpīgi iepazīties ar iepirkuma nolikumu un citiem 

dokumentiem, kā arī izdarītajiem grozījumiem tajos (ja ir bijuši grozījumi). 

11.1.5. Ieinteresētajam Pretendentam ir pienākums pārbaudīt un pārliecināties, ka visi iepirkuma 

dokumenti ir saņemti. 
 

11.2.  Pretendenta tiesības: 

11.2.1. piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja 

neskaidro jautājumu precizēšanai; 

11.2.2. līdz iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai 

mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir neatgriezenisks bezierunu raksturs, un tas 

izbeidz  Pretendenta turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, 

pamatojoties uz rakstveida iesniegumu,  kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa 

beigām. 
 

12.    Pretendentu atlase un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude. 

12.1. Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu veic 

Pasūtītājs. 

12.2. Pasūtītājs pārbauda Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, saimnieciska un 

finansiālā stāvokļa atbilstību, izvērtē tehniskās un profesionālās spējas, kā arī tehniskajā un 

finanšu piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas pozīcijām, vadoties no iepirkuma 

nolikumā noteiktajām prasībām 

12.3. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Pretendenta, kas izturējis Pretendentu atlasi, 

atkārtotu apliecinājumu, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst šī nolikuma noteiktajām 

prasībām. Gadījumā, ka Pretendents to nespēj vai nedara, vai atklājas, ka viņš iesniedzis 

nepatiesas vai neprecīzas ziņas, Pasūtītājs noraida viņa piedāvājumu. 

12.4. Ja Pasūtītājs pieprasa, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, tā nosaka 

termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde. 
 

13.    Piedāvājuma vērtēšana un izvēle. 

13.1. Par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts tas pretendents, kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu 

par vienu elektroenerģijas kilovatstundu un tas atbilst visām Nolikumā izvirzītajām 

prasībām. 

 

 

 

Pielikumā:   1. pielikums – Tehniskā specifikācija 

2. pielikums – Iepirkuma līguma projekts 

3. pielikums – Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā 

4. pielikums – Tehniskais un finanšu piedāvājums   

 

 

 

 

 

 

 



  

1. pielikums 

Iepirkuma „ Elektroenerģijas piegāde 

Biķernieku pagasta pārvaldes  

vajadzībām” nolikumam  

 

 

 

Iepirkums „Elektroenerģijas piegāde Biķernieku pagasta pārvaldes  vajadzībām” 

identifikācijas numurs BPP 2016/2 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

 

Nr. 

p.k. 

Līguma izpildes vieta, objekts Ievadaizsardzības 

aparāta 

nominālās strāvas 

lielums, A 

Gada 

prognozējamais 

patēriņš kWh 

Laika zona 

1. Pagasta pārvaldes ēka Saules 

ielā 4, Biķernieki, Biķernieku 

pagasts, Daugavpils novads 

120 17000 Diennakts  

no plkst. 00.00  

līdz plkst. 24.00 

2. Bērnu dārza ēka Biķernieki, 

Biķernieku pagasts, 

Daugavpils novads 

40 42500 Diennakts  

no plkst. 00.00  

līdz plkst. 24.00 

3. Grunts aka Biķernieki, 

Biķernieku pagasts, 

Daugavpils novads 

30 11000 Diennakts  

no plkst. 00.00  

līdz plkst. 24.00 

4. Notekūdeņu sūkņu stacija 

Biķernieki, Biķernieku pagasts, 

Daugavpils novads 

30 8700 Diennakts  

no plkst. 00.00  

līdz plkst. 24.00 

5. Dzīvokļis Saules ielā 2 – 5, 

Biķernieki, Biķernieku pagasts, 

Daugavpils novads 

 960 Diennakts  

no plkst. 00.00  

līdz plkst. 24.00 

6. Biķernieku pamatskola Skolas 

ielā 1, Biķernieki, Biķernieku 

pagasts, Daugavpils novads 

100 38500 Diennakts  

no plkst. 00.00  

līdz plkst. 24.00 

7. Biķernieku pamatskola 

darbnīca Skolas ielā 1, 

Biķernieki, Biķernieku pagasts, 

Daugavpils novads 

30 400 Diennakts  

no plkst. 00.00  

līdz plkst. 24.00 

 KOPĀ   119060  

 

 

Norādītie apjomi ir uzskatāmi par prognozējamiem iepirkuma apjomiem Līguma darbības 

termiņā. Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkt tādu elektroenerģijas daudzumu, kāds nepieciešams tā 

darbības nodrošināšanai un samazināt vai palielināt specifikācijā norādīto apjomu. 

 

Pretendentam jānodrošina iespēja nodot informāciju par patērēto elektroenerģiju, nosūtot 

datus elektroniski vai reģistrējot on-line  datu bāzē. 

 

 

 



  

 

2. pielikums 

Iepirkuma „ Elektroenerģijas piegāde 

Biķernieku pagasta pārvaldes 

vajadzībām” nolikumam  

 

 

IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS 
 

Par elektroenerģijas piegādi Biķernieku  pagasta pārvaldes  vajadzībām 

 
 

(Līguma parakstīšanas vieta )     2016. gada ___.  ____________ 

 

Biķernieku pagasta pārvalde  (juridiskā adrese: Saules ielā 4, Biķernieki, Biķernieku  

pag. Daugavpils nov. LV-5440, reģistrācijas Nr.90000073677 ) turpmāk teksta PIRCĒJS, pagasta 

pārvaldes vadītājas Mārītes Daņilovas  personā, no vienas puses, un  

_______________  (nosaukums un juridiskā adrese, reģistrācijas numurs), turpmāk tekstā 

PĀRDEVĒJS, _______________ (pārstāvja amats, vārds, uzvārds) personā, kas darbojas saskaņā 

ar ____________ (pārstāvības tiesību pamats), no otras puses, abi kopā PUSES noslēdza šo 

Līgumu, par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets un izpildes vieta 

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod  un PIRCĒJS pērk elektroenerģiju saskaņā ar  iepirkuma 

„Elektroenerģijas piegāde Biķernieku  pagasta pārvaldes  vajadzībām”, identifikācijas Nr. BPP 

2016/2, rezultātiem, kas ir PĀRDĒVĒJA piedāvājums un šī LĪGUMA 1. pielikums.  

Elektroenerģijas tirdzniecība neietver elektroenerģijas transportēšanu (piegādi)- pārvadi un sadali. 

1.2. LĪGUMĀ 1.pielikumā norādītie elektroenerģijas apjomi ir uzskatāmi par prognozējamiem 

gada apjomiem LĪGUMA darbības termiņā. PIRCĒJS ir tiesīgs iepirkt tādu elektroenerģijas 

daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai un samazināt vai palielināt norādīto 

apjomu.   

1.3. PIRCĒJAM ir tiesības  samazināt LĪGUMA 1.pielikumā noteikto elektroenerģijas apjomu 

(daudzumu) un PĀRDEVĒJAM nav tiesību pieprasīt, lai PIRCĒJS LĪGUMA darbības laikā 

nopirktu un apmaksātu elektroenerģiju Līguma 1.pielikumā noteiktajā piegādes apjomā 

(daudzumā). 

1.4. PĀRDEVĒJS pārdod elektroenerģiju saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām 

un PĀRDEVĒJA iesniegto piedāvājumu un  šo LĪGUMU. 

1.5.Elektroenerģijas patērējošie objekti ir:  

* Pagasta pārvaldes ēka Saules ielā 4, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads; 

* Bērnu dārza ēka Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads; 

* Grunts aka Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads; 

* Notekūdeņu sūkņu stacija Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads; 

* Dzīvokļis Saules ielā 2 – 5, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads; 

* Biķernieku pamatskola Skolas ielā 1, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads; 

* Biķernieku pamatskola darbnīca Skolas ielā 1, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils 

novads. 

 

 

 2. Līguma spēkā esamība 

2.1. Šis LĪGUMS ir spēkā no 2016. gada ____________  un darbojas līdz 201__.gada 

_________(vienu gadu). 



  

2.2. Lai LĪGUMS būtu spēkā, ir nepieciešams spēkā esošs sistēmas pakalpojumu līgums starp 

PIRCĒJU un elektroenerģijas sistēmas operatoru, kura tīklam ir pieslēgtas PIRCĒJA 

elektroietaises.  

3. Elektroenerģijas cena  un norēķinu kārtība  

3.1. Elektroenerģijas cena, par kādu PĀRDEVĒJS pārdod PIRCĒJAM elektroenerģiju, tiek 

noteikta EUR / kWh _______________  (Līguma 1.pielikumā ”Finanšu piedāvājums”). Cenā,  

tiek ietvertas visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, atlaides un piemaksas, maksa par 

balansēšanas pakalpojumu, kā arī visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, 

ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā 

līguma izpildes laikā. Elektroenerģijas cena neietver obligātā iepirkuma komponentes un sistēmas 

pakalpojumu tarifus, ko PIRCĒJS apmaksā papildus saskaņā ar sistēmas pakalpojumu līguma un 

šī LĪGUMA noteikumiem. 

3.2. Norēķini par elektroenerģiju notiek reizi mēnesī par PIRCĒJA faktiski patērētā 

elektroenerģijas apjoma atbilstoši elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu rādījumiem. Pēc 

sistēmas pakalpojumu līguma noslēgšanas PIRCĒJS informē PĀRDEVĒJU par līgumā noteikto 

mēraparātu rādījumu nodošanas kārtību. 

3.3. PĀRDEVĒJS izraksta un nosūta PIRCĒJAM rēķinu par iepriekšējā mēnesī patērēto 

elektroenerģiju pēc PIRCĒJA faktiski patērētā elektroenerģijas apjoma 10 (desmit) kalendāro 

dienu laikā pēc elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta rādījumu saņemšanas. PUSES 

vienojas, ka PĀRDEVĒJS  var iesniegt PIRCĒJAM elektroniski sagatavotu rēķinu , nosūtot uz e-

pasta adresi  parvalde@bikerniekupag.lv.  PĀRDEVĒJA izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti 

elektroniski personas paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko  apliecinājumu (autorizāciju). Rēķins 

tiks uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā punktā norādīto e-pasta 

adresi. 

3.4. PIRCĒJS samaksā rēķinu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc tā saņemšanas.  

3.5. PIRCĒJS informē Pārdevēju par patērēto elektroenerģiju, nosūtot mēraparātu rādījumu 

elektroniski vai reģistrējot on-line datu bāzē. 

4. Pušu savstarpējās saistības un atbildība  

4.1. PUSES apņemas ievērot Elektroenerģijas tirgus likuma, Enerģētikas likuma, Ministru 

kabineta 2011.gada 29.novembra noteikumus Nr. 914 "Elektroenerģijas tirdzniecības un 

lietošanas noteikumi" un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības 

4.2. PIRCĒJA pienakumi: 

4.2.1. noslēgt līgumu ar elektroenerģijas sistēmas operatoru par sistēmas pakalpojumiem 

LĪGUMA 1.5. punktā norādītajās adresēs; 

4.2.2. nekavējoties informēt PĀRDEVĒJU, ja līdz kārtējā mēneša 15.datumam nav saņemts rēķins 

par iepriekšējā mēnesī patērēto elektroenerģiju; 

4.2.3. pilnā apjomā apmaksāt PĀRDEVĒJA izrakstītos rēķinus 10 (desmit) kalendāro dienu laikā 

pēc tā saņemšanas. Rēķina apmaksas datums ir pilnas rēķinā norādītās maksājuma summas 

ieskaitīšanas diena PĀRDEVĒJA bankas kontā; 

4.2.4. Par 3.4. punktā noteiktā maksājuma termiņa pārsniegšanu PIRCĒJS maksā PĀRDEVEJAM 

līgumsodu 0.1% (vienu desmitdaļu procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru 

nokavēto kalendāro dienu; 

4.2.5. 10 (desmit) dienu laikā rakstveidā informēt PĀRDEVĒJU par PIRCĒJA juridiskā statusa, 

nosaukuma, adreses u.c. rekvizītu maiņu, kā arī piederošo objektu, kuriem tiek piegādāta 

elektroenerģija, īpašuma vai lietošanas tiesību izmaiņām. Šāds rakstisks paziņojums pēc 

PĀRDEVĒJA akcepta kļūst par šī LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu. 

4.3. PIRCĒJA tiesības: 

4.3.1. saņemt balansēšanas pakalpojumu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā; 

4.3.2. saņemt no PĀRDEVĒJA Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas 

saistīta ar elektroenerģijas pārdošanu PIRCĒJAM. 

mailto:parvalde@bikerniekupag.lv


  

4.4. PĀRDEVĒJA pienākumi: 

4.4.1. pārdot PIRCĒJAM elektroenerģiju nepārtraukti, normatīvajiem aktiem atbilstošajā 

kvalitātē, LĪGUMĀ noteiktajā apjomā un par LĪGUMĀ noteiktajiem tarifiem; 

4.4.2. šī LĪGUMA izpildes nodrošināšanai sadarboties ar elektroenerģijas sistēmas operatoru, kura 

tīklam ir pieslēgtas PIRCĒJA elektroietaises, un pa kuru tiek piegādāta PĀRDEVĒJA saražotā 

elektroenerģija; 

4.4.3. LĪGUMĀ noteiktajā termiņā iesniegt PIRCĒJAM rēķinu par iepriekšējā mēnesī patērēto 

elektroenerģiju pēc elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta rādījumiem; 

4.4.4. 10 (desmit) dienu laikā rakstveidā informēt PIRCĒJU par PĀRDEVĒJA juridiskā statusa, 

nosaukuma, adreses u.c. rekvizītu maiņu. 

4.5. PĀRDEVĒJA tiesības: 

4.5.1. PĀRDEVĒJS ir tiesīgs pieprasīt no PIRCĒJA avansa maksājumu 1 (viena) mēneša vidējā 

maksājuma apmērā šādos gadījumos: 

- ja PIRCĒJS ir nokavējis PĀRDEVĒJA izrakstītā rēķina apmaksu; 

- ja PIRCĒJS Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktā kārtībā atzīts par maksātnespējīgu; 

4.5.2. Ja PIEGĀDĀTĀJS savlaicīgi nesaņem elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu 

rādījumus, tam ir tiesības izrakstīt rēķinu pēc visu iepriekšējo mēnešu, taču ne vairāk kā pēdējo 12 

(divpadsmit) mēnešu, vidējā patēriņa.  

4.6. PUSES apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, jeb informāciju, kura nav 

vispārpieejama par otru pusi un LĪGUMU bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot 

gadījumus, kad atbilstoši apkopota informācija tiek sniegta tirgus darbības nodrošināšanai, rēķinu 

izrakstīšanai, kredītu kontrolei, parādu piedziņai, kā arī citus gadījumus, kad informācijas 

izpaušanu pieprasa piemērojamie tiesību akti 

5. Domstarpības un strīdi 

5.1. Visas pretenzijas un strīdus, kas var rasties LĪGUMA izpildes laikā, PUSES risinās 

savstarpēju pārrunu ceļā. Strīdi, par kuriem nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiks izskatīti 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6. Nepārvarama vara 

6.1. PUSES nav atbildīgas par LĪGUMĀ noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā 

radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSES nevar paredzēt LĪGUMA slēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt 

vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ (tālāk tekstā – 

nepārvaramas varas apstākļi). 

6.2. PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

nekavējoties, par to paziņo otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību atsaukties uz 

nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

6.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā LĪGUMĀ noteikto saistību izpildes termiņš 

automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku. 

6.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi un būtiski ietekmē 

jebkuras no PUSĒM spēju izpildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības, tad otrai PUSEI ir tiesības 

vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot otrai PUSEI. Šādā gadījumā PUSES 

līdz LĪGUMA izbeigšanai veic savstarpējos norēķinus. 

6.5. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ noteiktās 

saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu dokumentu. 

 

7. Līguma izbeigšana 

7.1. PIRCĒJS ir tiesīgs jebkurā laikā vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, par to vismaz 1 (vienu) 

mēnesi iepriekš  rakstiski brīdinot PĀRDEVĒJU. 

7.2. PĀRDEVĒJS ir tiesīgs pārtraukt pārdot elektroenerģiju PIRCĒJAM un vienpusēji atkāpties 

no LĪGUMA, ja: 

7.2.1. PIRCĒJAM nav spēkā vai spēku zaudējis līguma 2.2.punktā minētais sistēmas pakalpojumu 

līgums, bez iepriekšēja brīdinājuma ar vienpusēju rakstveida paziņojumu; 



  

7.2.2. ja PIRCĒJS nav apmaksājis vairāk kā vienu no PĀRDEVĒJA izrakstītajiem rēķiniem, 

un šāda saistību neizpilde turpinās 30 (trīsdesmit) dienas pēc tam, kad PĀRDEVĒJS par to ir 

rakstiski brīdinājis PIRCĒJU. 

7.3. Izbeidzot LĪGUMU 7.1. vai 7.2. punktā noteiktajā gadījumā, PIRCĒJS samaksā 

PARDEVĒJAM iesniegtos rēķinus par patērēto elektroenerģiju līdz LĪGUMA izbeigšanās brīdim. 

8. Vispārējie noteikumi 

8.1. LĪGUMS var tikt papildināts ar pielikumiem pēc PUŠU rakstiskas savstarpējas vienošanās. 

Jebkurš LĪGUMA pielikums ir tā neatņemama sastāvdaļa. Visi papildinājumi un grozījumi 

LĪGUMA tekstā izdarāmi rakstiski un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas. 

8.2. Neviena no PUSĒM nav tiesīga bez otras PUSES rakstiskas piekrišanas nodot kādu no šajā 

līgumā paredzētajām saistībām vai tās izpildi trešajām personām, izņemot gadījumus, kad PUSES 

saistības pārņem tās likumīgais tiesību pārņēmējs. 

8.3. Tās PUŠU attiecības, kuras nav atrunātas LĪGUMĀ, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

8.4. Šis LĪGUMS sastādīts un parakstīts latviešu valodā divos eksemplāros, no kuriem viens 

glabājas pie PIRCĒJA, otrs – pie PĀRDEVĒJA. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

 

PUŠU rekvizīti : 

 

PIRCĒJS: PĀRDEVĒJS:                     

Biķernieku  pagasta pārvalde 

Saules ielā 4, Biķernieki 

Biķernieku  pag. Daugavpils nov. LV-5440 

maksātāja reģ. Nr. 90000073677 

Valsts kase 

Konts LV62TREL9812126002000 

Kods TRELLV22 

 

Nosaukums 

Juridiskā adrese 

Reģistrācijas Nr. 

Bankas nosaukums 

Konta numurs 

Bankas kods 

Biķernieku pagasta pārvaldes 

vadītāja  

                                          M.Daņilova 

 

2016. gada ___. ____________ 

Pārstāvja amata nosaukums 

paraksts 

Paraksta atšifrējums  

 

Parakstīšanas datums  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

    3. pielikums 

Iepirkuma „ Elektroenerģijas piegāde 

Biķernieku pagasta pārvaldes  

vajadzībām” nolikumam  

 

 

PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 

 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta  nosaukums _________________________________________________ 

Reģistrācijas numurs____________________________________________________ 

Juridiskā  adrese _______________________________________________________ 

Tālrunis __________________________   Fakss _____________________________ 

E-pasta adrese_________________________________________________________ 
  

Finanšu rekvizīti 

Bankas nosaukums_____________________________________________________ 

Bankas kods__________________________________________________________ 

Konta numurs_________________________________________________________ 
 

Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu) 

Vārds, uzvārds_________________________________________________________ 

Ieņemamais amats_______________________________________________________ 

Tālrunis __________________________   Fakss ______________________________ 

E-pasta adrese_________________________________________________________ 

 

Ar šo mēs piesakām savu dalību iepirkumā „Elektroenerģijas piegāde Biķernieku  pagasta 

pārvaldes  vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas numurs BPP 2016/2, atzīstam visus Nolikumā 

ietvertos nosacījumus un apliecinām, ka: 
 

1. uz pretendentu neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.pantā noteiktajiem 

izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā 39.panta pirmās daļas gadījumiem saistībā ar 39.panta trešās 

un ceturtās daļas nosacījumiem un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties 

iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām; 

2. esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, tajā skaitā arī ar līguma projektu, un 

piekrītam visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un 

pretenziju pret tiem nav; 

3. visa iesniegtā informācija ir precīza un patiesa; 

4. ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu apņemamies slēgt iepirkuma līgumu un pildīt 

visus līguma nosacījumus. 

 

 

 

 



  

 

Mēs piedāvājam  piegādāt elektroenerģiju Biķernieku pagasta pārvaldes  vajadzībām 

saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem noteiktajā laika periodā un piekrītot visiem 

iepirkuma noteikumiem  par līgumcenu : 
 

Piedāvātā elektroenerģijas  

viena kWh līgumcena EUR 

(bez PVN) 

 

 

________________________________________________ 

(vārdos un skaitļos ar pieciem cipariem aiz komata) 
 

PVN 

 

________________________________________________ 

(vārdos un skaitļos ar pieciem cipariem aiz komata) 
 

Piedāvātā elektroenerģijas  

viena kWh līgumcena EUR 

(ar PVN) 

________________________________________________ 

(vārdos un skaitļos ar pieciem cipariem aiz komata) 

 

 

 

Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa. 

 

Paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

 

 

Pretendenta nosaukums 

 

 

Vārds, uzvārds, amats  

 

Paraksts 

 

 

 

Z.v. 

 

_________________________                                  ________________________________ 

(vieta)                          (datums) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 



  

 

4. pielikums 

Iepirkuma „ Elektroenerģijas piegāde 

Biķernieku pagasta pārvaldes  vajadzībām” 

nolikumam  

 

 

Iepirkuma „Elektroenerģijas piegāde Biķernieku  pagasta pārvaldes  vajadzībām” 

identifikācijas numurs BPP 2016/2 

 

 

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta  nosaukums _________________________________________________ 

Reģistrācijas numurs____________________________________________________ 

Juridiskā  adrese _______________________________________________________ 

Tālrunis __________________________   Fakss _____________________________ 

E-pasta adrese_________________________________________________________ 

Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu) 

Vārds, uzvārds_________________________________________________________ 

Ieņemamais amats_______________________________________________________ 

Tālrunis __________________________   Fakss ______________________________ 

E-pasta adrese_________________________________________________________ 

 

Mēs piedāvājam piegādāt elektroenerģiju saskaņā ar iepirkumu procedūras nosacījumiem 

 

 Objekti Pieslēguma 

veids un laika 

zona 

Prognozējam

ais patēriņš 

kWh 

12 mēnešiem 

Elektroenerģi

jas vienas 

kWh cena (ar 

pieciem 

cipariem aiz 

komata), 

EUR 

(bez PVN)* 

 

Kopēja 

elektroenerģ

ijas cena 

prognozēja-

majam 

patēriņam, 

EUR (bez 

PVN) 

1. Pagasta pārvaldes ēka 

Saules ielā 4, Biķernieki, 

Biķernieku pagasts, 

Daugavpils novads 

Diennakts  

no plkst. 00.00  

līdz plkst. 24.00 

 

 

17000   

2. Bērnu dārza ēka 

Biķernieki, Biķernieku 

pagasts, Daugavpils 

novads 

Diennakts  

no plkst. 00.00  

līdz plkst. 24.00 

42500   

3. Grunts aka Biķernieki, Diennakts  11000   



  

Biķernieku pagasts, 

Daugavpils novads 

no plkst. 00.00  

līdz plkst. 24.00 

4. Notekūdeņu sūkņu stacija 

Biķernieki, Biķernieku 

pagasts, Daugavpils 

novads 

Diennakts  

no plkst. 00.00  

līdz plkst. 24.00 

8700   

5. Dzīvokļis Saules ielā 2 – 

5, Biķernieki, Biķernieku 

pagasts, Daugavpils 

novads 

Diennakts  

no plkst. 00.00  

līdz plkst. 24.00 

960   

6. Biķernieku pamatskola 

Skolas ielā 1, Biķernieki, 

Biķernieku pagasts, 

Daugavpils novads 

Diennakts  

no plkst. 00.00  

līdz plkst. 24.00 

38500   

7. Biķernieku pamatskola 

darbnīca Skolas ielā 1, 

Biķernieki, Biķernieku 

pagasts, Daugavpils 

novads 

Diennakts  

no plkst. 00.00  

līdz plkst. 24.00 

400   

    Kopā:  

    PVN %  

    Kopā ar PVN  

 

 

 

* Elektroenerģijas cenā ir jāietver visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, 

atlaides un piemaksas, maksa par balansēšanas pakalpojumu, kā arī visi nodokļi (izņemot 

pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie riski, kas 

saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.  

* Elektroenerģijas cenā neietver obligātā iepirkuma komponentes un sistēmas 

pakalpojumu tarifus. 

 

Mēs nodrošinām  iespēju nodot informāciju par patērēto elektroenerģiju 

_________________________________________________________________ .   
(nosūtot datus elektroniski vai reģistrējot on-line  datu bāzē) 

 

Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

 

Paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

 

 

 

Pretendenta nosaukums 

 

 

Vārds, uzvārds, amats  

 

Paraksts 

 

 

 

Z.v. 



  

 

_________________________                                  ________________________________ 

(vieta)                          (datums) 

 

 

 

 

 

Biķernieku pagasta pārvaldes 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                  M.Daņilova 


