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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
" VANGAŽU  NAMSAIMNIEKS " 

_____________________________________________________________________ 
Vienotais reģ. Nr.50003142371 

Norēķinu rēķins nr.LV28BATR0051M0153190,  A/S GE Money Bank, kods: BATRLV2X 
Gaujas iela 6,Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136, tel.67995539,67995139,  

 Fakss 67998695, e-pasts:  namsaimnieks@vangazi.lv 
_____________________________________________________________________ 

 
Vangažos 

 
16.05.2013.g.                                                                                                                                                                

UZAICIN ĀJUMS 
piedalīties iepirkuma procedūrā 
 
1. Pasūtītājs. 
      SIA “ Vangažu Namsaimnieks” 

Gaujas ielā 6, Vangaži, LV-2136 
Tālruņi : 67995139; 
Fakss :    67998695; 
E-pasts:  namsaimnikes@vangazi.lv 
Informācija novada mājas lapā: www.incukalns.lv 
Kontaktpersona – Antons Kazulis 
 

I e p i r k u m a  i d e n t i f i k ā c i j a s  Nr .  V N 2 0 13 / 09  
 

„Apkures radiatoru un veidda ļu iegāde” 
 
2. Iepirkuma priekšmets. 

Piegādāt apkures radiatorus Gaujas ielā 6, Vangažos, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 
noteiktajām prasībām (1.pielikums  - 1 lpp.). 

 
3. L īguma izpildes laiks. 

Pretendenti piedāvājumus piedāvā saskaņā ar šī uzaicinājuma 2.punkta prasībām. 
Līguma nosacījumi ir noradīti l īguma projektā (pielikums Nr.2 – 3 lpp.). 
Piegādes izpildes termiņš -  10 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. 
 

4. Piedāvājuma iesniegšana. 
Piedāvājums jāiesniedz  SIA “ Vangažu Namsaimnieks”, Gaujas ielā 6, Vangaži, LV-2136, 
tehniskā direktora kabinetā  līdz 2013.gada 27.maijam plkst. 10:00. 
Piedāvājumu  var   iesniegt  personīgi  no  plkst.  08:30  līdz  17:00  darba  dienās (piektdienā 
līdz plkst. 15:00), vai arī atsūtīt pa pastu. 
 

5. Piedāvājuma noformēšana. 
Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē ar atzīmi „„Apkures radiatoru un 
veiddaļu iegāde” ID Nr. VN 2013/09 neatvērt līdz 2013.gada 27.maijam plkst. 10:00”. 
Piedāvājuma dokumenti jāiesniedz valsts valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas 
cauršūtas un sanumurētas, apstiprinātās ar parakstu, zīmogu un uzrādītu lapu skaitu un 
satura rādītāju. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt 
pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “kopija pareiza” un pārējiem apliecinājuma rekvizītiem:  
- uzraksts “Kopija pareiza”; 
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- piedāvājuma parakstītāja pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts 
un paraksta atšifrējums; 
- vietas nosaukums un datums; 
- zīmoga nospiedums. 

 

6. Prasības pretendentam. 
Iepirkuma procedūras  piedāvājumā iekļaujama informācija par pretendentu, kura tiek 
atspoguļota šādos dokumentos: 

• pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas 
ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālrunis, fakss, e-pasts); 
•  apliecinājums,  

- ka nav pasludināts tā maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav 
apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, tas līdz 
līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam nebūs likvidēts; 

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts (ja nav reģistrēts Latvijā), nav 
nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā 
pārsniedz 100 latus; 

•  Uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību vai    
komercdarbību reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības kopija; 
• atsauksmes (vismaz trīs) par līdzīgu piegāžu veikšanu, kas ietver ziņas, par izpildīto 
piegāžu sortimentu un apjomu, kā arī satur informāciju par to, vai visa piegādātā prece ir 
bijusi kvalitatīva un sertificēta atbilstoši attiecīgajiem normatīviem. 
 

7. Tehniskais piedāvājums.   
Tehniskai piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  tehniskai specifikācijai (Pielikums Nr.1). 

 
8. Finanšu piedāvājums.                                                                                                                      

Finansu piedāvājums iesniedzams atbilstoši  specifikācijai uz uzņēmuma veidlapas. Cena 
jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie 
nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi. 
Pretendents finanšu piedāvājuma daļā uzrāda kopējo cenu Latvijas latos bez PVN un summu 
ar PVN uz visu iepirkumu. 
 

9. Apmaksas nosacījumi. 
Apmaksa tiks veikta  bezskaidrā naudā  saskaņā ar noslēgto līgumu. 
 

10.  Inform ācijas sniegšana. 
Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājuma iesniegšanas kārtību jāadresē 
uzaicinājuma 1.punktā  norādītajai  kontaktpersonai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa 
beigām. 
 

11. Piedāvājuma vērt ēšana. 
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.  Par atbilstošiem 
tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuros ievērotas visas  uzaicinājumā  un tehniskajā 
specifikācijā norādītās prasības. No piedāvājumiem, kuros ievērotas visas uzaicinājumā  un 
tehniskajā specifikācijā norādītās prasības, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu 
uz  visu iepirkumu. 
Pretendentu piedāvājumi, kuriem iepriekšējos 3 (trīs) gados, pirms minētā  iepirkuma, bija 
konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi no SIA „Vangažu Namsaimnieks” 
puses, netiks izskatīti. 
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Piedāvājumu iesniedzēji 3 (trīs)  darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas tiks informēti par 
pieņemto lēmumu. 
 

12. Iepirkuma izpilde. 
Komisija pieprasa no pretendenta, kuram  būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, 
ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts 
Latvijā), kas apliecina, ka tam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu 
parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. 
Termiņu šādu dokumentu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām, un šos 
dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas 
dienas. 
Ar iepirkuma procedūras uzvarētāju par iepirkumu  priekšmetu normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā tiek slēgts līgums par piedāvājumā norādīto līgumcenu.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iepirkumu komisijas   
priekšsēdētājs                                                                           A.Kazulis 
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  Pielikums Nr.1 

VN 2013/09 
Tehniskā specifikācija 

„Apkures radiatoru un veidda ļu iegāde” 
 
 

Pretendenta piedāvātājiem radiatoriem ir jāatbilst Noteikumiem Nr. 181, Ministru kabineta 
noteikumu Nr.534 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-03 "Dzīvojamo un 
publisko ēku apkure un ventilācija" un tehnisko noteikumu, t.i. standarta LVS EN 442-
1:2000 "Radiatori un kovektori - 1. daļa: Tehniskās specifikācijas un prasības", kas ir 
piemērojams no 2000. gada 26. oktobra ar labojumiem LVS EN 442-1:2000 / A1:2003 
prasībām.  
- radiatoru ūdens cirkulācijas restes platumam jabūt 33mm, un jānodrošinā siltuma atdevi pie 
temperātūru starpības 10ºC ne zēmāku par 1,811W (22 tipa radiatoram ar 500mm augstumu 
pie 1000mm garuma).  
- Siltumatdeves mērijumiem ir jāatbilst EN442 prasībām.  
- Radiātoriem jabūt notestētiem darbā pie spiediena 13Bar. 
- Radiātoru maksimālai darba temperatūrai ir jābūt ne zemākai 
par 120ºC. 
- Radiatoriem ir jābūt ražotaja nodrošinātai garantijai ne mazāk par 10 gadu. 
- Higienisko apsvērumu deļ, augšējai restei ir jābūt noņēmamai radiātoru 
apkopes nolukiem. 
  
Pretendenta izveles prioritārajs kriterijs - zemāka cena, pie nosācījuma ka visas uzgstāk 
minetas prasības izpildītas. 
 

 
Iepirkumu komisijas   
priekšsēdētājs                                                                           A.Kazulis 
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Pielikums Nr.2 
VN 2013/09 

Finanšu piedāvājums 
APKURES RADIATORU UN VEIDDA ĻU IEGĀDE 

 

Vangaži        _____________       

(vieta)        (datums) 

 
 Iepazinušies ar Nolikumā „apkures radiatoru un veiddaļu iegāde” identifikācijas numurs 
2013/09 noteikumiem un tehniskās specifikācijās norādītajām prasībām, mēs piedāvājam 
piegādāt radiatorus par šādu cenu: 

Materi ālu nosaukums Skaits 

Cena par 
vienību 

bez PVN 
Cena kopā 
bez PVN 

RADIATORS 22 500 X 600 31 gab.     

RADIATORS 22 500 X 1000 20 gab.     

RADIATORS 22 500 X 1200 53 gab.     

ARCO SENA LOD.KR. 1/2  ar SAV.      208 gab.   

NIPELIS 20 X 1/2 M 208 gab.   

NIPELIS 20 X 1/2 F  208 gab.   
LĪKUMS 20 X20  46 gab.   
CAURULE COBRA -AL  20  100 m   

KOPĀ BEZ PVN  
PVN 21% 
KOPĀ AR PVN 

Mēs apliecinām, ka: 
• Mums ir iespējas piegādāt radiatorus iepirkumā norādītajā 10 dienu termiņā pēc līguma 

noslēgšanas. 
• Šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa iepirkuma noteikumi, un 

garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs piekrītam visām iepirkuma 
instrukcijā izvirzītajām prasībām. 

• Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma nolikumā 
pretendentiem un tehniskās specifikācijās norādītās prasības. 

 

 

 

________________________________ 
(pretendenta nosaukums) 

 

 

 

________________________________    _______________________ 
(amatpersonas vārds, uzvārds)   z.v.   (personīgs paraksts) 
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                                                                                                                                  Pielikums Nr.3 
VN 2013/09 

 
Projekts 

 
L īgums Nr. ____________ 

 
Apkures radiatoru un veiddaļu iegāde 

 
Vangaži        2013.gada  _____.___________ 
 

 SIA „Vangažu Namsaimnieks”, Reģ. Nr. 50003142371, juridiskā adrese: Gaujas iela 6, 
Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tās Valdes priekšsēdētāja 
Maksima Griščenko personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem, no vienas puses un                                       

SIA „_____________”, Vien. Reģ. Nr. ______________, juridiskā adrese: 
_________________, LV-_______, turpmāk –  Izpild ītājs, tās Valdes priekšsēdētāja 
_____________________ personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses, abi kopā 
turpmāk saukti “Puses”, noslēdz sekojošo Līgumu: 

 
1. L īguma priekšmets 

 
1.1. Līgums tiek noslēgts, pamatojoties uz Pasūtītāja organizēto iepirkuma procedūras “Apkures 
radiatoru un veiddaļu iegāde “ ID Nr. VN 2013/09  nosacījumiem un rezultātiem.  
1.2. Izpild ītājs pēc Pasūtītāja pasūtījuma apņemas piegādāt Pasūtītājam, bet Pasūtītājs savukārt 
apņemas bez kavēšanās pieņemt un pilnībā apmaksāt Izpild ītājam par piegādātajām precēm, turpmāk 
saukta – Prece. 
1.3. Prece, tās daudzums un cena tiek noteikta šim Līgumam pievienotajā Specifikācijā (Pielikums Nr.1), 
kas ir saskaņota ar Pasūtītāju  un Izpild ītāju  un ir šā Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
 

 2. Līguma summa un norēķinu kārt ība 
 
2.1. Līguma kopējā summa ir Ls ________,___ (____________________ lati un ____ santīmi) bez PVN, 
PVN 22% - Ls ______ (_____________________ lati un ____ santīmi), kopā ar PVN _______ Ls 
(_______________ lati un ____ santīmi). 
2.2. Pasūtītājs norēķinus veic pārskaitot naudu uz Izpild ītāja norādīto norēķinu kontu 
Nr. LV_____________________, (___________________), SWIFT: ______________. Pasūtītājs 
samaksā Izpild ītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc visu materiālu, saskaņā ar Tehnisko 
specifikāciju,  piegādes un attiecīga Izpild ītāja rēķina saņemšanas. 

 
 3. Īpašumtiesības 

 
3.1. Īpašumtiesības uz Preci tiek saglabātas Izpild ītājam līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir apmaksājis 
Preces vērtību saskaņā ar piegādātās Preces pavadzīmi-rēķinu. 

 
4. Izpildītāja tiesības un pienākumi 

 
4.1. Izpild ītājam ir jāsagatavo Prece atbilstoši saskaņotajai Specifikācijai līdz 2013.gada 
___._________ ieskaitot, un jāpiegādā Pasūtītājam Prece atbilstoši šā Līguma noteikumiem. 
4.2. Izpild ītājam ir tiesības sagatavot un piegādāt Preci pirms termiņa, par ko viņam papildus ir 
jāinformē Pasūtītājs. 
 

5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 
 
5.1. Pasūtītājam ir jāveic Preces pilna apmaksa saskaņā ar šā Līguma 2.p. Noteikumiem. 
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6. Preces nejaušas bojāejas vai bojāšanas risks 
 
6.1. Viss risks par Preces nejaušu bojāeju vai bojāšanos pāriet Pasūtītājam no Preces pieņemšanas brīža. 
6.2. Preces pieņemšana tiek noformēta ar preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanu, kas ir šī līguma 
neatņemamas sastāvdaļa.  
6.3. Ja starp Līdzējiem ir radušās domstarpības par Preces daudzumu vai kvalitāti, Preces pieņemšanas 
brīdis attiecībā uz Pasūtītāja nepieņemto Preci tiek atbilstoši pārcelts līdz brīdim, kad šīs nesaskaņas ir 
atrisinātas saskaņā ar šā Līguma 7.p. 

 
7. Preces piegāde un pieņemšana 

 
7.1.Izpild ītājs piegādā un, pamatojoties uz pavadzīmi-rēķinu, nodod Preci, bet Pasūtītājs pieņem Preci 
Gaujas ielā 6, Vangažos. 
7.2. Pasūtītājs pieņem Preci Izpild ītāja pilnvarota pārstāvja klātbūtnē. 
7.3. Pasūtītājam, pieņemot Preci, ir jāpārbauda tās skaits un kvalitāte. 
7.4. Preces pieņemšanas laikā konstatētā Preces neatbilstošā kvalitāte vai tās skaita trūkums nerada šā 
Līguma anulēšanu. 
7.5. Ja atklājas Preces neatbilstoša kvalitāte vai iztrūkums, Pasūtītāja un Izpild ītāja pilnvarotie  
pārstāvji sastāda un paraksta Preces pieņemšanas un nodošanas aktu (turpmāk - Akts). 
 7.5.1. Ja Izpild ītājs nepiekrīt Pasūtītāja pretenzijām, viņš paraksta Aktu, izdarot tajā atbilstošu 
atrunu. 
7.6. Ja atklājas un atbilstoši šā Līguma 7.5.p. Aktā tiek fiksēts Preces iztrūkums vai tās neatbilstoša 
kvalitāte un Izpild ītājs atzīst Pasūtītāja pretenzijas par pamatotām, viņam piecu dienu laikā no Akta 
parakstīšanas brīža jāpapildina Aktā fiksētais iztrūkums vai nekvalitatīvā Prece jāapmaina pret jaunu. 
 7.6.1. Preces nodošana atbilstoši tiek noformēta ar jaunu Aktu. 
7.7. Ja Izpild ītājs nepiekrīt Pasūtītāja pretenzijām, kas norādītas Aktā, Līdzēju attiecības tiek regulētas 
atbilstoši šā Līguma minētiem noteikumiem. 
7.8. Šādā gadījumā Līdzēji neatlīdzina viens otram visus zaudējumus, kas saistīti ar radušās strīda 
atrisināšanu un savu Līgumā paredzēto saistību neizpildi. 

 
8. Līguma darbības laiks, līguma grozīšanas, papildināšanas kārt ība 

 
8.1. Līgums stājas spēkā brīdi, kad to parakstījuši abi Līdzēji, un ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir 
pilnībā izpildījušas savas līgumsaistības.   
8.2. Līgumu var grozīt, papildināt un pirms termiņa lauzt tikai ar Līdzēju rakstveida vienošanos, kas tiek 
noformēts kā šā Līguma pielikums un ir tā neatņemama sastāvdaļa. 
8.3. Šī Līguma pirmstermiņa vienpusēja laušana iespējama tikai tieši šajā Līgumā paredzētajos gadījumos. 

 
9. Strīdu atrisināšana un Līdzēju atbild ība 

 
9.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas no šā Līguma vai tā sakarā, Līdzēji risinās pārrunu ceļā. Ja 
Līdzējiem neizdodas vienoties pārrunu ceļā, strīds tiks nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesu 
instancēs. 
9.2. L īdzēji  ir viens otram atbildīgi par Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, un tās 
apņemas atlīdzināt viens otram visus šai sakarā radušos zaudējumus, izņemot šajā Līgumā paredzētajos 
gadījumus. 
9.3. Ja Izpild ītājs pieļauj nokavējumu (vairāk nekā piecas dienas) savu Līgumā paredzēto saistību 
izpildē, Izpild ītājam jāmaksā Pasūtītājam nokavējuma procenti 0.5% apmērā no Līguma summas par 
katru nokavējuma dienu. 
9.4. Ja Pasūtītājs pieļauj jebkuru šajā Līgumā minēto maksājumu nokavējumu, Pasūtītājs maksā soda 
naudu 0,5% apmērā no maksājumiem paredzētās summas par katru nokavējuma dienu. 
9.5. L īdzēji  par šo Līgumu ir atbildīgi Latvijas Republikas likumdošanas aktos paredzētajā kārtībā.   
9.6. Ja Pasūtītājs nokavē jebkura šajā Līgumā minētā maksājuma termiņu ilgāk par diviem mēnešiem, 
Izpild ītājam ir tiesības lauzt šo Līgumu, bet Pasūtītājam jāizmaksā Izpild ītājam atbilstoši Līguma 9.4. 
p. aprēķinātie nokavējuma procenti un jāatlīdzina Izpild ītājam visi radušies zaudējumi, kas saistīti ar to, 
ka Pasūtītājs nav izpildījis savas saistības. 
9.7. Ja Izpild ītājs pieļauj savu saistību nokavējumu ilgāk par 10 dienām, tad Pasūtītājam ir tiesības lauzt 
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Līgumu. 
9.8. Ja viens no Līdzējiem ir pieļāvis savu līgumsaistību izpildes nokavējumu, otrs līdzējs nav atbildīgs 
par nesavlaicīgu savu saistību izpildi.    
9.9. Izpild ītājs nav atbildīgs par savu līgumsaistību izpildes nokavējumu, ja iespējas izpildīt savas 
saistības ierobežoja punktā 10.1. atrunātie nosacījumi. 
9.10. Soda naudu samaksa neatbrīvo Līdzējus no savu līgumsaistību izpildes pienākuma. 

 
10. Citi noteikumi 

 
10.1. L īdzēji  tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma noteikumu daļēju vai pilnīgu neizpildi gadījumā, ja 
iestājas nepārvaramas varas apstākļi, kas sevī ietver dabas katastrofas, karus, streikus, epidēmijas, 
diversijas un terora aktus, valsts varas un pārvaldes iestāžu izdotus normatīvos aktus, citus gadījumus, kas 
pēc starptautiskajiem standartiem tiek kvalificēti kā Force Majeure apstākļi un kuru dēļ līgumu nav 
iespējams izpildīt pilnībā vai daļēji. 
10.2. Līgums ietver Līdzēju pilnīgu vienošanos; Līdzēji ir iepazinušies ar tā saturu un piekrīt visiem tā 
punktiem, un apliecina to, parakstot šo Līgumu. 
10.3. L īdzēji  informē viens otru nedēļas laikā par savu rekvizītu  (nosaukuma, adreses un tml.) maiņu. 
10.4. Šis Līgums atceļ visus iepriekšējos līgumus, kurus Līdzēji noslēguši līdz šim un kuri attiecas uz šajā 
Līgumā minēto Preci. Pēc šā Līguma parakstīšanas spēku zaudē visas iepriekšējās šā Līguma 
sagatavošanas procesā panāktās mutvārdu vai rakstveida vienošanās. 
10.5. Līgums ir sastādīts uz trim lapām divos eksemplāros. Katram no Līdzējiem tiek izsniegts viens šā 
Līguma eksemplārs. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
10.6. Visos citos jautājumos, ko neregulē šā Līguma noteikumi, Līdzēji vadās no spēkā esošajiem 
Latvijas Republikas likumdošanas aktiem. 
10.7. Izpildītājs dod garantiju precei 2 gadi, un šajā laikā veic preces nomaiņu ar piegādi uz sava rēķina. 
 

11. Pušu rekvizīti un paraksti 
 

 

P a sū t ī t ā j s   I z p i l d ī t ā j s  
 

SIA „Vangažu Namsaimnieks” 
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