
 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTS 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

iepirkuma komisijas 

2016. gada 16. maija sēdē,  

prot. Nr.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nolikums iepirkumam 
 

“Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/9-inf.) 

 

Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīga, 

2016. gads



1. Pasūtītājs 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, 

reģistrācijas Nr. 50003342481, Tvaika iela 2, Rīgā, LV-1005. 
 

2. Kontaktpersona 
Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Centra vecākais 

jurists Arnis Žugans, e pasts: arnis.zugans@rpnc.lv, tālr. +371 67080261. 
 

3.  Informācija par iepirkuma priekšmetu 

3.1. Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi (turpmāk – Pakalpojums) 

saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums). 

3.2. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms ir noteikts nolikuma Tehniskajā specifikācijā 

(Nolikuma 1.pielikums) (turpmāk – Tehniskā specifikācija). 

3.3. Līguma darbības termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas vai 

līdz brīdim, kad Līguma kopējā summa sasniedz 12 500,00 EUR bez pievienotās 

vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).  

3.4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. 

3.5. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.  

3.6. CPV kods: 90511000-2 (atkritumu (sadzīves) savākšanas pakalpojumi). 

 

4.  Iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/9-inf. 

 

5.  Informācijas apmaiņas kārtība 

5.1. Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājaslapā internetā www.rpnc.lv 

sadaļā Iepirkumi. 

5.2. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājaslapā publicētajai 

informācijai. 

5.3. Pasūtītājs sniegs atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem un sniegs 

papildu informāciju par iepirkuma dokumentācijā iekļautajām prasībām, ja ieinteresētie 

piegādātāji būs savlaicīgi uzdevuši jautājumus vai pieprasījuši papildu informāciju. 
 

6. Piedāvājuma iesniegšana 

6.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016. gada 30. maijam, plkst. 10.00. 

6.2. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu. 

6.3. Iesniegšanas vieta – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs”, turpmāk – Centrs, Tvaika ielā 2, Administrācijas korpusā, 

Lietvedības daļā 104. kab.  

6.4. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam nolikuma 6.3. punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 

6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.  

6.5. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts, tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ 

iesniedzējam. 

6.6. Iesniegtais piedāvājums, izņemot Noteikumu 6.5. punktā noteikto gadījumu, ir 

Pasūtītāja īpašums un netiek atdots atpakaļ pretendentam. 

6.7. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu 

grozīt. 

 

7. Piedāvājuma noformēšana 

7.1. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls (papīra formā), kā arī jāpievieno tā 

elektroniskais eksemplārs *.pdf, *.doc formātā, izmantojot elektronisko datu nesēju. Uz 

piedāvājuma oriģināla (papīra formā) norāda atzīmi „ORIĢINĀLS” un uz elektroniskā 

eksemplāra attiecīgi norāda atzīmi “KOPIJA”.  

7.2. Piedāvājums pretendentam jānoformē un jāiesniedz vienā iesietā sējumā. Sējumā 

dokumentiem jābūt sakārtotiem vienkopus, ar numurētām lapām, satura rādītāju un 

mailto:arnis.zugans@rpnc.lv
http://www.rpnc.lv/
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cauršūtiem ar auklu tādā veidā, kas nepieļauj to atdalīšanu. Uz pēdējās lapas aizmugures 

cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras jānorāda 

cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis ar Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta 

tiesībām, vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu 

pilnvarojuma dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju. 

7.3. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā iepakojumā. Uz iepakojuma norādāmu šādu 

informāciju: 

 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Administrācijas korpuss (Lietvedības daļa, kabinets nr.104) 

Rīgā, Tvaika ielā 2, LV-1005 

Pretendenta nosaukums 

juridiskā adrese, tālrunis, e-pasts 

piedāvājums iepirkumā “Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana” 

identifikācijas Nr.: RPNC/2016/9-inf. 

 

Neatvērt pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām! 

 

7.4. Piedāvājums sastāv no Nolikuma 10., 11. un 12. punktā noteiktajiem dokumentiem. 

7.5. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

7.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma 

dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Ja Pretendents piedāvājumā 

iesniedz dokumenta/-u tulkojumu/-us, tulkojuma/-u pareizība ir jāapliecina. Par 

dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents. 

7.7. Dokumentu kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot 

piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un 

tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts 

vai caurauklots. 

7.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta 

pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs 

nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot 

atbilstošas pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju. 

7.9. Ja Pretendents piedāvājumā iekļauj informāciju, kas satur komercnoslēpumu, 

pretendents to norāda piedāvājumā. 

 

8. Pretendentu atlases prasības  

8.1.  Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 

2. vai 3. punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, t.i., pasūtītājs izslēdz 

pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 

8.1.1.pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz 

parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai 

pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek 

likvidēts; 

8.1.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās 

datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par 

plānoto līgumu, publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad 

pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, 

kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā 
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valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm 

pārsniedz 150 euro; 

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

ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos 

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

personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 8.1.1. un 8.1.2. punktā minētie nosacījumi. 

 

9. Pretendenta kvalifikācijas prasības 
10. Pretendentam jāiesniedz šādi 

pretendenta kvalifikāciju apliecinoši 

dokumenti 
9.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistra 

Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos. Prasība attiecas arī uz 

personālsabiedrību un visiem 

personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība) vai visiem 

piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja 

piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība). 

10.1. Pretendenta parakstīts pieteikums 

dalībai iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar 

Nolikuma 2. pielikumā pievienoto formu. Ja 

pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota 

persona, tad jāpievieno pilnvara vai tā 

apliecināta kopija.  

 

9.2. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā 

(2013., 2014., 2015. un 2016. gadā līdz 

piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pieredze 

ne mazāk kā 2 (divu) līdzvērtīga rakstura 

līgumu izpildē, t.i., pretendents ir, sniedzis 

nešķiroto cieto sadzīves atkritumu un šķiroto 

atkritumu izvešanas pakalpojumus, no kuriem  

katrā līgumā izvesto atkritumu apjoms gadā ir 

bijis vismaz 2 500 m3.  

Pretendenti, kas dibināti vēlāk, uzrāda 

atbilstošo pieredzi par nostrādāto laiku. 

10.2. Lai apliecinātu Nolikuma 9.2. punkta 

izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta 

sagatavots pieredzes saraksts saskaņā ar 

Nolikuma 3. pielikumā pievienoto veidni. 

Pieredzes sarakstam jāpievieno vismaz 1 

(viena) pozitīva atsauksme no aprakstā 

norādītiem pasūtītājiem. 

9.3. Pretendents ir tiesīgs veikt atkritumu 

savākšanu un pārvadāšanu. 

10.3. Lai apliecinātu Nolikuma 9.3. punkta 

izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendentam 

izsniegtu Valsts vides dienesta atkritumu 

apsaimniekošanas atļauju atkritumu 

savākšanai un pārvadāšanai kopijas. 

9.4. Pretendentam jāpiedāvā cieto sadzīves 

atkritumu sertificēts svēršanas mehānisms.  

10.4. Pretendentam jāiesniedz svēršanas 

mehānisma atbilstības sertifikāta apliecināta 

kopija. 

9.5. Pretendents var balstīties uz trešo personu 

iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz 

pretendenta atbilstību profesionālās darbības 

veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz 

pretendenta tehniskajām un profesionālajām 

spējām. 

Ja pretendents balstās uz trešo personu 

iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa 

rīcībā būs attiecīgie resursi. 

10.5. Personas, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, rakstisks apliecinājums par 

piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī 

apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā 

līguma izpildei nepieciešamos resursus 

(norādot konkrētus darbus, kādi tiks veikti 

līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar 

Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. 

Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina 

apliecinājumu parakstījušās personas tiesības 

pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma 

procedūras ietvaros. 

 

 

11. Tehniskais piedāvājums 
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11.1. Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo Nolikumam pievienotajai tehniskā 

piedāvājuma formai (Nolikums 4. pielikums). 

11.2. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno: 

11.2.1. transportlīdzekļa un svēršanas mehānisma apraksts un tehniskā dokumentācija 

(norādot izgatavotāju un modeli, funkcionalitāti, piederību u.c. informāciju); 

11.2.2. Pretendenta rīcībā esošā atkritumu izvešanas transportlīdzekļa dokumentācija, kas 

apliecina tā atbilstību vismaz Euro IV emisijas standarta prasībām; 

11.2.3. Pretendenta konteineru atbilstības, vismaz Eiropas Savienības normai EN 840, 

dokumentāciju. 

11.3. Parakstot pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā (Nolikuma 2. pielikums), pretendents 

apliecina, ka apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 

1. pielikums) izvirzītajām prasībām.  

 

12. Finanšu piedāvājums 

12.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma 

formai (Nolikuma 5. pielikums). 

12.2. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas 

pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu Tehniskajā specifikācijā minēto 

Pakalpojumu. Pasūtītājs nemaksās pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti 

finanšu piedāvājumā. 

12.3. Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda EUR bez pievienotās vērtības 

nodokļa. 

 

13. Piedāvājuma vērtēšana, lēmuma pieņemšana 

13.1. Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā 

piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 7. punkta 

prasībām. 

13.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību 

Nolikuma 9. punktā noteiktajām prasībām pēc Nolikuma 10. punktā noteiktajiem un 

pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās 

informācijas. 

13.3. Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 9. punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts 

kāds no 10. punktā noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Iepirkuma 

komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu. 

13.4. Vērtējot tehnisko piedāvājumu, iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta 

iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 

1. pielikums) un/vai nolikuma 11. punkta prasībām. 

13.5. Ja pretendents nav iesniedzis tehnisko piedāvājumu vai pretendenta iesniegtais 

tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1. 

pielikums) un/vai nolikuma 11. punkta prasībām, komisija lemj par piedāvājuma 

noraidīšanu. 

13.6. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav 

pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma 

komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu. 

13.7. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma vērtējamo cenu bez 

pievienotās vērtības nodokļa. 

13.8. Iepirkuma komisija no piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām izvēlēsies 

piedāvājumu ar viszemāko cenu.  
13.9. Iepirkuma komisija par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 

atzīst pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu 

ar viszemāko cenu. 
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13.10. Iepirkuma komisija, attiecībā uz Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 

piektās daļas 3. punktā minēto personu veic pārbaudi par Pretendenta un minētā panta 

piektās daļas 3. punktā minētās personas atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.2 

panta piektās daļas 1., 2. vai 3. punktā noteiktajam. 

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

iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3. punktā minēto apstākļu dēļ, 

Pasūtītājs: 

13.11.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un minētā panta 

piektās daļas 3. punktā (Nolikuma 8.1.3. punkts) minēto personu, izmantojot Ministru 

kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst 

informāciju: 

a) par minētā panta piektās daļas 1. punktā (Nolikuma 8.1.1. punkts) minētajiem faktiem 

— no Uzņēmumu reģistra; 

b) par minētā panta piektās daļas 2. punktā (Nolikuma 8.1.2. punkts) minēto faktu — no 

Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu 

dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un minētā panta piektās daļas 3. 

punktā (Nolikuma 8.1.3. punkts) minētās personas piekrišanu. 

13.11.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un minētā panta 

piektās daļas 3. punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās 

kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un minētā panta piektās daļas 

3.punktā minēto personu neattiecas minētā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. 

Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc 

pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā 

termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā. 

13.12. Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1. punkta 

"b" apakšpunktam (Nolikuma 13.11.1. “b” apakšpunktam) veiktās pārbaudes 

rezultātiem pasūtītājs: 

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

kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un minētā 

panta piektās daļas 3. punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 

150 euro; 

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

nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto 

informāciju, ir konstatēts, ka tam vai minētā panta piektās daļas 3.punktā minētajai 

personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības 

biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 

10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma 

iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un minētā panta piektās daļas 

3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, 

iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu 

dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija 

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

kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav 

iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. 

13.13. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko 

iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3. punktā norādītajiem apstākļiem, 

Iepirkuma komisija piedāvājumu noraida, un par pretendentu, kuram būtu piešķiramas 



7 

 

līguma slēgšanas tiesības, Iepirkuma komisija atzīst pretendentu, kurš atbilst visām 

Nolikuma prasībām un ir iesniedzis nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu.  

 

14. Līguma nosacījumi 

14.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu, pamatojoties uz izraudzītā 

pretendenta iesniegto piedāvājumu, saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām. 

14.2. Iepirkuma līguma projekts tiks saskaņots ar Pretendentu, kuram būs piešķirtas 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 

 

15. Pretendenta pienākumi un tiesības: 

15.1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas 

pieprasījumiem par papildus informāciju. 

15.2. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu 

neatkarīgi no iepirkuma rezultāta. 

15.3. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvās 

rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja juridiskās adreses 1 (viena) mēneša 

laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā 

kārtībā. 

15.4. Pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

16. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības: 

16.1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem. 

16.2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu 

bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro 

dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai. 

16.3. Pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu 

pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma 

pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai. 

16.4. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu. 

16.5. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām. 

16.6. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

16.7. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, izvēlēties nākamo 

piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir nākamais piedāvājums 

ar viszemāko cenu.  

16.8. Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja    Evija Puķe 



8 

 

 

Iepirkuma “Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana”,  

identifikācijas Nr. RPNC/2016/9-inf. 

1. pielikums 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

„Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana” 

(identifikācijas Nr. RPNC/2016/9-inf.) 

 

Vispārīgie nosacījumi 

1. Pretendents nodrošina nešķiroto un dalīto cieto sadzīves atkritumu savākšanu 

specializētos, darba kārtībā esošus, plastmasas konteineros.  

2. Pretendents nodrošina cieto sadzīves atkritumu svēršanu ar sertificētām ierīcēm, katru 

reizi pie atkritumu savākšanas un ikmēneša atskaišu iesniegšanu par sniegto pakalpojuma 

apjomu kilogramos. 

3. Pretendentam ar saviem resursiem, neiesaistot Pasūtītāja personālu, jānodrošina 

Pakalpojuma izpilde Pasūtītāja teritorijās.  

4. Pretendents apņemas sniegt minētos pakalpojumus ar savu personālu, transportu un 

aprīkojumu pēc iepriekš noteikta un saskaņota grafika. Pasūtītājs ir tiesīgs, 5 (piecas) darba 

dienas iepriekš, noteikt (mainīt) atkritumu izvešanas biežumu. 

5. Pretendents nodrošina visu nepieciešamo konteineru uzstādīšanu Pasūtītāja teritorijā 

atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām, līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem no līguma noslēgšanas 

dienas, vai līdz Pasūtītājs pats, ir spējīgs nodrošināt konteinerus. Par savu konteinera 

uzstādīšanu Pasūtītājs informē vismaz 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš. 

6. Pretendents nodrošina bezmaksas savu un Pasūtītāja konteineru dezinfekciju vismaz 2 

(divas) reizes gadā (pēc Pasūtītāja pieteikuma). Konteineru dezinfekciju Izpildītājs veic līdz 

5 (piecām) darba dienām no Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas dienas. Uz brīdi, kad tiek 

veikta konteineru dezinfekcija, Pretendentam jānodrošina Pasūtītājs ar līdzvērtīgu maiņas 

konteineru. 

7. Pretendentam jānodrošina šķirojamo atkritumu konteineri un to izvešana jāveic bez 

maksas. Konteineriem ir jābūt slēdzamiem, dzeltens konteiners – plastmasai (1,1m3 - 3 

konteineri, 0,660 m3 – 2 konteineri), zaļš konteiners – stiklam (1,1m3 - 1 konteiners), zils 

konteiners papīram (1,1m3 - 4 konteineri, 0,660 m3 – 1 konteiners). 

8. Pretendents nodrošina iespēju 48 stundas pirms plānotā Pakalpojuma sniegšanas bez 

maksas veikt pakalpojuma pārplānošanu. 

9. Pretendents, sniedzot Pakalpojumu, nodrošina atkritumu savākšanas un transportēšanas 

vietas sakopšanu, ja Pakalpojuma sniegšanas procesā tā tiek piemēslota. 

 

Pretendents nodrošina šādus pakalpojumus norādītajās izpildes vietās: 

1. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra slimnīca - Tvaika ielā 2, Rīgā 

Nr. Pakalpojums 
Konteinera 

tilpums m3 

Nepieciešamo 

konteineru 

skaits, gab. 

Plānotais konteineru izvešanas 

periodiskums 

1.1. 
Nešķirotie 

cietie sadzīves 

1.1 

 
14 2 reizes nedēļā 
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atkritumi  

1.2. 
Papīra 

atkritumi 
Slēdzams 1.1 2 Pēc pieprasījuma 

1.3. 
Plastmasas 

atkritumi 
Slēdzams 1.1 2 Pēc pieprasījuma 

1.4. Stikls Slēdzams 1.1 1 Pēc pieprasījuma 

 

2. Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs ar apsardzi - Laktas ielā 

6, Rīgā 

Nr. Pakalpojums 
Konteinera 

tilpums m3 

Nepieciešamo 

konteineru 

skaits, gab. 

Plānotais konteineru 

izvešanas periodiskums 

2.1. 

Nešķirotie 

cietie sadzīves 

atkritumi  

1.1 

 
2 2 reizes nedēļā 

2.2. 
Papīra 

atkritumi 
Slēdzams 1.1 1 Pēc pieprasījuma 

2.3. 
Plastmasas 

atkritumi 
Slēdzams 1.1 1 Pēc pieprasījuma 

 

3. Ambulatorais centrs „Veldre” - Veldres ielā 1a, Rīgā 

Nr. Pakalpojums 
Konteinera 

tilpums m3 

Nepieciešamo 

konteineru 

skaits, gab. 

Plānotais konteineru 

izvešanas periodiskums 

3.1. 

Nešķirotie 

cietie sadzīves 

atkritumi  

1.1 

 
2 2 reizes nedēļā 

3.2. 
Papīra 

atkritumi 
Slēdzams 1.1. 1 Pēc pieprasījuma 

3.3. 
Plastmasas 

atkritumi 

Slēdzams 

0.660 
1 Pēc pieprasījuma 

 

4. Ambulatorais centrs „Pārdaugava” – Ļermontova ielā 1, Ļermontova ielā 1a, 

Tempļa ielā 9, Rīga 

Nr. Pakalpojums 
Konteinera 

tilpums m3 

Nepieciešamo 

konteineru 

skaits, gab. 

Plānotais konteineru 

izvešanas periodiskums 

4.1. 

Nešķirotie 

cietie sadzīves 

atkritumi  

1.1 

 
1 2 reizes nedēļā 

4.2. 

Papīra 

atkritumi 

 

Slēdzams 

0.660 
1 Pēc pieprasījuma 
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4.3. 
Plastmasas 

atkritumi 

Slēdzams 

0.660 
1 Pēc pieprasījuma 

 

5. Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļa - Aptiekas ielā 

7/9, Rīgā 

Nr. Pakalpojums 
Konteinera 

tilpums m3 

Nepieciešamo 

konteineru 

skaits, gab. 

Plānotais konteineru 

izvešanas periodiskums 

5.1. 

Nešķirotie 

cietie sadzīves 

atkritumi  

1.1 

 
1 1 reizes nedēļā 

 
 

 



Iepirkuma “Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana”,  

identifikācijas Nr. RPNC/2016/9-inf. 

2. pielikums 

 

Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne) 

„Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana” 

(identifikācijas Nr. RPNC/2016/9-inf.) 

 

Pretendents: 
nosaukums: __________________________________________ 

reģ. Nr. __________________________________________ 

juridiskā adrese: __________________________________________ 

pasta adrese (ja atšķiras): __________________________________________ 

telefona/faksa numurs: 

e-pasts: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Bankas rekvizīti:  

nosaukums: __________________________________________ 

kods: __________________________________________ 

konts: __________________________________________ 

persona, kura tiesīga 

pārstāvēt pretendentu jeb 

pilnvarotās 

personas/amats/vārds/ 

uzvārds 

 

 

__________________________________________ 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents: 

1. piesakās piedalīties iepirkumā „Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/9-inf.); 

2. apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, 

piekrīt Nolikuma prasībām un garantē Nolikuma prasību izpildi. Nolikuma noteikumi 

ir skaidri un saprotami;  

3. apliecina, ka ir Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamais tehniskais nodrošinājums; 

4. apliecina, ka ir gatavs iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā 

noslēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju 

5. garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas; 

6. piedāvājumā ietvertās dokumentu kopijas atbilst to oriģināliem[1]; 

7. piedāvājumā ietvertie dokumentu tulkojumi atbilst to oriģināliem[2]. 

        

2016. gada ___._____________ 

 

___________________________________________________________________________ 
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, 

tā atšifrējums) 

 

 

                                                           
[1] norāda, ja piedāvājumā ir ietvertas dokumentu kopijas. 
[2] norāda, ja piedāvājumā ir ietverti dokumentu tulkojumi. 



12 

 

 
Iepirkuma “Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana”,  

identifikācijas Nr. RPNC/2016/9-inf. 

3. pielikums 

 

PRETENDENTA PIEREDZES APLIECINĀJUMS 

 

Valsts SIA ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Tvaika ielā 2, Rīgā LV- 1005  

Iepirkuma procedūras “Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana”  

(id.Nr. RPNC/2016/9-inf.)  

Iepirkuma komisijai 

 

Pretendenta nosaukums 

pieredzes apliecinājums 

  

Nr. 

p.k. 

Pasūtītājs 

(nosaukums, reģistrācijas Nr., 

kontaktpersona, tālrunis) 

Pakalpojuma 

sniegšanas 

periods 

Sniegtā pakalpojuma apjoms 

(apraksts) 

    

    

    

 

Ar šo mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

Pielikumā: 1 (viena) pozitīva atsauksme. 

 

 

 

2016. gada ___._____________ 

 

___________________________________________________________________________ 
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, 

tā atšifrējums) 
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Iepirkuma “Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana”,  

identifikācijas Nr. RPNC/2016/9-inf. 

4. pielikums 
 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 

Iepirkums:_________________________________________________________________ 

Pretendenta nosaukums:______________________________________________________ 

Pretendenta rekvizīti:_________________________________________________________ 

Vispārīgie nosacījumi:  Pretendenta tehniskais piedāvājums: 

1. Pretendents nodrošina nešķiroto un dalīto cieto 

sadzīves atkritumu savākšanu specializētos, darba 

kārtībā esošus, plastmasas konteineros.  

 

2. Pretendents nodrošina cieto sadzīves atkritumu 

svēršanu ar sertificētām ierīcēm, katru reizi pie 

atkritumu savākšanas un ikmēneša atskaišu 

iesniegšanu par sniegto pakalpojuma apjomu 

kilogramos. 

 

3. Pretendentam ar saviem resursiem, neiesaistot 

Pasūtītāja personālu, jānodrošina Pakalpojuma 

izpilde Pasūtītāja teritorijās.  

 

4. Pretendents apņemas sniegt minētos 

pakalpojumus ar savu personālu, transportu un 

aprīkojumu pēc iepriekš noteikta un saskaņota 

grafika. Pasūtītājs ir tiesīgs, 5 (piecas) darba 

dienas iepriekš, noteikt (mainīt) atkritumu 

izvešanas biežumu. 

 

5. Pretendents nodrošina visu nepieciešamo 

konteineru uzstādīšanu Pasūtītāja teritorijā 

atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām, līdz 12 

(divpadsmit) mēnešiem no līguma noslēgšanas 

dienas, vai līdz Pasūtītājs pats, ir spējīgs 

nodrošināt konteinerus. Par savu konteinera 

uzstādīšanu Pasūtītājs informē vismaz 15 

(piecpadsmit) darba dienas iepriekš. 

 

6. Pretendents nodrošina bezmaksas savu un 

Pasūtītāja konteineru dezinfekciju vismaz 2 

(divas) reizes gadā (pēc Pasūtītāja pieteikuma). 

Konteineru dezinfekciju Izpildītājs veic līdz 5 

(piecām) darba dienām no Pasūtītāja pieteikuma 

saņemšanas dienas. Uz brīdi, kad tiek veikta 

konteineru dezinfekcija, Pretendentam 

jānodrošina Pasūtītājs ar līdzvērtīgu maiņas 

konteineru. 

 

7. Pretendentam jānodrošina šķirojamo atkritumu 

konteineri, un to izvešana jāveic bez maksas. 
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Konteineriem ir jābūt slēdzamiem, dzeltens 

konteiners – plastmasai (1,1m3 - 3 konteineri, 

0,660 m3 – 2 konteineri), zaļš konteiners – 

stiklam (1,1m3 - 1 konteiners), zils konteiners 

papīram (1,1m3 - 4 konteineri, 0,660 m3 – 1 

konteiners). 

8. Pretendents nodrošina iespēju 48 stundas 

pirms plānotā Pakalpojuma sniegšanas bez maksas 

veikt pakalpojuma pārplānošanu.  

 

9. Pretendents, sniedzot Pakalpojumu, 

nodrošina atkritumu savākšanas un 

transportēšanas vietas sakopšanu, ja Pakalpojuma 

sniegšanas procesā tā tiek piemēslota. 

 

 

Pretendents nodrošina šādus pakalpojumus norādītajās izpildes vietās: 

1. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra slimnīca - Tvaika ielā 2, Rīgā 

Nr. Pakalpojums 
Konteinera 

tilpums m3 

Nepieciešamo 

konteineru 

skaits, gab. 

Plānotais konteineru 

izvešanas 

periodiskums 

Pretendents 

apņemas veikt 

pakalpojumu 

1.1. 

Nešķirotie 

cietie sadzīves 

atkritumi  

1.1 

 
14 2 reizes nedēļā 

 

1.2. 
Papīra 

atkritumi 
Slēdzams 1.1 2 Pēc pieprasījuma 

 

1.3. 
Plastmasas 

atkritumi 
Slēdzams 1.1 2 Pēc pieprasījuma 

 

1.4. Stikls Slēdzams 1.1 1 Pēc pieprasījuma 
 

 

2. Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs ar apsardzi - Laktas ielā 

6, Rīgā 

Nr. Pakalpojums 
Konteinera 

tilpums m3 

Nepieciešamo 

konteineru 

skaits, gab. 

Plānotais 

konteineru 

izvešanas 

periodiskums 

Pretendents apņemas 

veikt pakalpojumu 

2.1. 

Nešķirotie 

cietie sadzīves 

atkritumi  

1.1 

 
2 2 reizes nedēļā 

 

2.2. 
Papīra 

atkritumi 
Slēdzams 1.1 1 Pēc pieprasījuma 

 

2.3. 
Plastmasas 

atkritumi 
Slēdzams 1.1 1 Pēc pieprasījuma 

 

 

3. Ambulatorais centrs „Veldre” - Veldres ielā 1a, Rīgā 
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Nr. Pakalpojums 
Konteinera 

tilpums m3 

Nepieciešamo 

konteineru 

skaits, gab. 

Plānotais 

konteineru 

izvešanas 

periodiskums 

Pretendents apņemas 

veikt pakalpojumu 

3.1. 

Nešķirotie 

cietie sadzīves 

atkritumi  

 1.1 

 
2 2 reizes nedēļā 

 

3.2. 
Papīra 

atkritumi 
Slēdzams 1.1 1 Pēc pieprasījuma 

 

3.3. 
Plastmasas 

atkritumi 

Slēdzams 

0.660 
1 Pēc pieprasījuma 

 

 

4. Ambulatorais centrs „Pārdaugava” – Ļermontova ielā 1, Ļermontova ielā 1a, 

Tempļa ielā 9, Rīga 

Nr. Pakalpojums 
Konteinera 

tilpums m3 

Nepieciešamo 

konteineru 

skaits, gab. 

Plānotais konteineru 

izvešanas 

periodiskums 

Pretendents apņemas 

veikt pakalpojumu 

4.1. 

Nešķirotie 

cietie sadzīves 

atkritumi  

1.1 

 
1 2 reizes nedēļā 

 

4.2. 
Papīra 

atkritumi 

Slēdzams 

0.660 
1 Pēc pieprasījuma 

 

4.3. 
Plastmasas 

atkritumi 

Slēdzams 

0.660 
1 Pēc pieprasījuma 

 

 

5. Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļa - Aptiekas ielā 

7/9, Rīgā 

Nr. Pakalpojums 
Konteinera 

tilpums m3 

Nepieciešamo 

konteineru 

skaits, gab. 

Plānotais 

konteineru 

izvešanas 

periodiskums 

Pretendents apņemas 

veikt pakalpojumu 

5.1. 

Nešķirotie 

cietie sadzīves 

atkritumi  

 

1.1 

 

1 1 reizes nedēļā 

 

 

 

Pretendents nodrošina šādus pakalpojumus norādītajās izpildes vietās: 

Pretendenta nosaukums 

___________________________________________________________________________, 

adrese, tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese  

___________________________________________________________________________. 

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds 

_____________________________________________________________________Paraksts 



Iepirkuma “Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana”,  

identifikācijas Nr. RPNC/2016/9-inf. 

5. pielikums 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Iepirkums:______________________________________________________ 

Pretendenta nosaukums:__________________________________________________________________________ 

Pretendenta rekvizīti:________________________________________________________________________________________________________ 

Ar Pretendenta konteineriem: 

 

Nr. 
Adrese Pakalpojums 

Konteinera tilpums 

(m3) 

Konteineru skaits 

(gab.) 

Atkritumu izvešanas 

grafiks, intensitāte 

1 (vienas) vienības cena par Pakalpojumu, EUR bez 

PVN (tonnas) (divas zīmes aiz komata) 

1. 

Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centra slimnīca - 

Tvaika ielā 2, Rīgā 

Nešķiroto cieto 

sadzīves atkritumu 

izvešana  

1,1 15 2 reizes nedēļā  

2. 

Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un 

piespiedu ārstēšanas centrs ar 

apsardzi - Laktas ielā 6, Rīgā 

Nešķiroto cieto 

sadzīves atkritumu 

izvešana  

1,1 3 2 reizes nedēļā  

3. 
Ambulatorais centrs „Veldre” - 

Veldres ielā 1a, Rīgā 

Nešķiroto cieto 

sadzīves atkritumu 

izvešana  

1,1 3 2 reizes nedēļā  

4. 

Ambulatorais centrs 

„Pārdaugava” – Ļermontova 

ielā 1, Ļermontova ielā 1a, 

Tempļa ielā 9, Rīga 

Nešķiroto cieto 

sadzīves atkritumu 

izvešana  

1,1 1 2 reizes nedēļā  

5. 

Alkohola, narkotisko un 

psihotropo vielu reibuma 

ekspertīzes nodaļa - Aptiekas 

ielā 7/9, Rīgā 

Nešķiroto cieto 

sadzīves atkritumu 

izvešana 

1,1 1 1 reizi nedēļā  
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    Kopā:   

Ar Pasūtītāja konteineriem: 

 

Nr. 
Adrese Pakalpojums 

Konteinera tilpums  

(m3) 

Plānotais 

konteineru skaits 

(gab.) 

Atkritumu izvešanas 

grafiks, intensitāte 

1 (vienas) vienības cena par Pakalpojumu EUR bez PVN 

(tonnas) (divas zīmes aiz komata) 

1. 

Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centra slimnīca - 

Tvaika ielā 2, Rīgā 

Nešķiroto cieto 

sadzīves atkritumu 

izvešana  

1,1 14 2 reizes nedēļā  

2. 

Tiesu psihiatrisko ekspertīžu 

un piespiedu ārstēšanas centrs 

ar apsardzi - Laktas ielā 6, 

Rīgā 

Nešķiroto cieto 

sadzīves atkritumu 

izvešana  

1,1 2 2 reizes nedēļā  

3. 
Ambulatorais centrs „Veldre” 

- Veldres ielā 1a, Rīgā 

Nešķiroto cieto 

sadzīves atkritumu 

izvešana  

1,1 2 2 reizes nedēļā  

4. 

Ambulatorais centrs 

„Pārdaugava” – Ļermontova 

ielā 1, Ļermontova ielā 1a, 

Tempļa ielā 9, Rīga 

Nešķiroto cieto 

sadzīves atkritumu 

izvešana  

1,1 1 2 reizes nedēļā  

5. 

Alkohola, narkotisko un 

psihotropo vielu reibuma 

ekspertīzes nodaļa - Aptiekas 

ielā 7/9, Rīgā 

Nešķiroto cieto 

sadzīves atkritumu 

izvešana 

1,1 1 1 reizi nedēļā  

    Kopā:   

Vērtēšanai: 

Kopējā (gan, sniedzot Pakalpojumu ar Pasūtītāja konteineriem, gan Pretendenta nodrošinātajiem konteineriem) 1 (vienas) 

vienības cena par Pakalpojumu, EUR bez PVN (tonnās) (divas zīmes aiz komata): 
 

 

Pretendenta nosaukums ___________________________________________________________________________, 
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adrese, tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese  

___________________________________________________________________________. 

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds 

_____________________________________________________________________Paraksts 

 



Iepirkuma “Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana”,  

identifikācijas Nr. RPNC/2016/9-inf. 

6. pielikums 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. ____________________ 

par cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

 

Rīgā,   2016. gada __._____ 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, 

reģ.Nr.50003342481 valdes priekšsēdētāja Jāņa Buģina personā, kurš darbojas saskaņā ar valdes 

lēmumu Nr. 2.1 (valdes 10.03.2015. sēdes protokols Nr. 5), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no 

vienas puses, un 

 

_______________, tās _______________ personā, kurš rīkojas uz _______________ 

pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk 

tekstā – Puses, saskaņā ar iepirkuma “Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana” (iepirkuma 

identifikācijas numurs RPNC/2016/9-inf.) rezultātiem noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk 

tekstā – Līgums: 

1. Līguma priekšmets 

Pasūtītājs un Izpildītājs ar savu tehniku un darbaspēku veic cieto sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu, turpmāk tekstā – Pakalpojums, atbilstoši Tehniskajam piedāvājumam 

(Līguma 1.pielikums), Finanšu piedāvājumam (Līguma 2.pielikums). 

 

2. Kopējā līgumcena un norēķinu kārtība 

2.1. Detalizētas Pakalpojuma cenas norādītas Finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums). 

2.2. Kopējā Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk tekstā – PVN visā 

Līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt EUR 12 500.00 EUR. PVN 21% ir 2 625.00 

EUR, kopējā Līgumcena ar PVN ir 15 125.00 EUR. 

2.3. Pakalpojuma cenā ietilpst visi nodokļi (izņemot PVN), maksājumi, nodevas un citi 

izdevumi, kas maksājumi sakarā ar Līguma saistību pilnīgu izpildi Tehniskajā 

specifikācijā (Līguma 1.pielikums) norādītajās Pasūtītāja adresēs. 

2.4. PVN tiek aprēķināts atbilstoši spēkā esošajai nodokļa likmei. Nodokļu jomu regulējošo 

normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, PVN likme tiek piemērota saskaņā ar Pakalpojuma 

sniegšanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, neveicot atsevišķus grozījumus 

Līgumā. 

2.5. Puses vienojas, ka norādītās cenas Finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) ir 

maksimāli pieļaujamās cenas, par kādām Izpildītājs visā Līguma darbības laikā 

Pasūtītājam sniedz Pakalpojumu. 

2.6. Katra norēķina perioda (1 kalendārais mēnesis) beigās, līdz nākamā mēneša 

10.(desmitajam) datumam, Izpildītājs Pasūtītājam nosūta rēķinu uz elektroniskā pasta 

adresi: gramatvediba@rpnc.lv.  

2.7. Izrakstot rēķinu, Izpildītājs rēķinā norāda Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru. 

2.8. Pasūtītājs samaksu par Pakalpojumu veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas 

kontu (Līguma 9.punkts), 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. 

2.9. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā nauda ir iemaksāta Izpildītāja norādītajā 

bankas kontā. 

mailto:gramatvediba@rpnc.lv
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3. Pakalpojuma kvalitāte 

3.1. Pakalpojumu, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Līguma 1.pielikums), Izpildītājs veic 

kvalitatīvi. 

3.2. Pasūtītājam jebkurā Pakalpojuma sniegšanas dienā ir tiesības veikt kontrolsvēršanu. 

3.3. Pretenzijas par Izpildītāja Pakalpojuma neatbilstību Tehniskajai specifikācijai (Līguma 

1.pielikums), Pasūtītājs pēc konstatētās neatbilstības ir tiesīgs pieteikt elektroniski uz 

Līguma 8.3.2.punktā norādīto elektronisko pasta adresi 24 (divdesmit četru) stundu 

laikā, no attiecīgā notikuma iestāšanās. 

3.4. Izpildītājam 24 (divdesmit četru) stundu laikā no Līguma 3.2.punktā norādītās 

pretenzijas saņemšanas dienas par saviem līdzekļiem ir jānovērš pretenzijā norādītie 

trūkumi. 

4. Pušu pienākumi un atbildība 

4.1. Pasūtītāja pienākumi un atbildība: 

4.1.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi; 

4.1.2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Pakalpojumu šajā Līgumā noteiktajā termiņā un 

kārtībā;  

4.1.3. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumiem Līguma 2.8. punktā norādītajā termiņā, 

tad Pasūtītājs maksā Līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no 

savlaicīgi nenomaksātās summas par katru nokavēto dienu. Kopējais līgumsods nedrīkst 

pārsniegt 10% no Līgumcenas. 

4.2. Izpildītāja pienākumi un atbildība: 

4.2.1. Izpildītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi; 

4.2.2. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas uzstāda 

konteinerus saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu. 

4.2.3. Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojumu Līgumā un Tehniskā piedāvājuma (1.pielikums) 

noteiktajā kārtībā un apjomā; 

4.2.4. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam sakarā ar 

Pakalpojuma sniegšanu; 

4.2.5. Ja Izpildītājs neveic Pakalpojumu Pušu noteiktajā datumā, tiek noteikts Līgumsods 

10.00 EUR apmērā par katru nokavēto dienu. Kopējais līgumsods nedrīkst pārsniegt 

10% no Līgumcenas. 

4.3. Jebkura Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas 

izpildes. 

5. Nepārvarama vara 

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru darbība 

sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.  

5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, 

kādā termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējama un paredzama viņas Līgumā paredzēto 

Līguma saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma šādam ziņojumam ir 

jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo 

apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 
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6. Strīdu izskatīšanas kārtība 

6.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt 

savstarpēji vienojoties, bet ja vienošanās nav panākta, Latvijas Republikā spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – tiesā. 

6.2. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

7. Līguma termiņš 

7.1. Līgums stājas spēkā no 2016. gada __.______ un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus vai 

līdz brīdim, kad tiek sasniegta Līguma 2.2.punktā noteiktā kopējā Līgumcena. 

7.2. Šo Līgumu var grozīt un papildināt pēc Pušu rakstveida vienošanās, pamatojoties uz 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 

pantā noteikto. 

7.3. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš 

par to rakstiski brīdinot otru Pusi, ja viena no Pusēm nepilda savas saistības. Par 

brīdinājumu par Līguma pārtraukšanu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un otrai Pusei 

nosūtīts paziņojums. 

7.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma 20 (divdesmit) darba dienas 

iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Pusi, nosūtot Līguma 7.3.punktā minēto 

paziņojumu. 

7.5. Līgums var tikt izbeigts, pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm par to vienojoties. 

Vienošanās noformējama rakstveidā, ar abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstiem. 

 

8. Citi noteikumi 

8.1. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu, trešajai 

personai, bez rakstiskas saskaņošanas ar otru Pusi. 

8.2. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo 

Līguma nosacījumu spēkā esamību. 

8.3. Pušu pārstāvji šī Līguma izpildes laikā: 

8.3.1. No Pasūtītāja puses: 

Vārds, uzvārds: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs Andis Žukovskis 

Tālrunis: +371 67080168 

E-pasts: andris.zukovskis@rpnc.lv  

8.3.2. No Izpildītāja puses: 

Vārds, uzvārds:  

Tālrunis:  

E-pasts:  

8.4. Visi paziņojumi un uzaicinājumi ir jānosūta uz juridisko adresi (Līguma 9.punkts), 

ierakstītās vēstulēs vai iesniedzot tās personīgi. Minētās adreses maiņa šī noteikuma 

izpildi neietekmē, ja viena Pusei otrai Pusei par izmaiņām nav paziņojusi 8.5. punktā 

noteiktajā kārtībā un termiņā. Izmaiņas par kontaktpersonām var tikt nosūtītas 

elektroniski uz Līguma 8.3.1. un 8.3.2.punktā norādītajām e-pasta adresēm, neveicot 

atsevišķus grozījumus Līgumā.  

mailto:andris.zukovskis@rpnc.lv
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8.5. Mainot juridiskās adreses vai bankas rekvizītus, Pusei par notikušajām izmaiņām otrai 

Pusei ir jāpaziņo 5 (piecu) darba dienu laikā. Pretējā gadījumā vainīgā Puse pilnībā 

atlīdzina otrai Pusei nodarītos vai tādējādi radušos zaudējumus.  

8.6. Līgums ar pielikumiem sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens 

eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem 

ir vienāds juridiskais spēks.  

 

9. Pušu rekvizīti 

Pasūtītājs:  

VSIA “Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” 

Izpildītājs: 

 

Reģ. Nr. 50003342481 

Jur. adrese: Tvaika iela 2, Rīga,  

LV-1005 

Banka: Valsts kase 

Konts: LV11TREL9290410000000 

Kods: TRELLV22 

 

Valdes priekšsēdētājs _______________ 

J. Buģins 

 

 

 


