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LATVIJAS REPUBLIKA 

AKNĪSTES NOVADS 
 

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv 

Aknīstē 

 

 

2017.gada 24.aprīlī 

ZIŅOJUMS 

Par iepirkumu 

„ Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana Aknīstes novada 

pašvaldības vajadzībām” 

 

1. Pasūtītājs  

Pasūtītāja nosaukums Aknīstes novada pašvaldība  

Adrese Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208 

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000026441 

Bankas nosaukums SEB banka 

Konta Nr. bankā LV82UNLA0009012130037 

Kontaktpersona Lāsma Prande 

Tālruņa Nr. 65237762 

Mob.tālr. 26386407 

Faksa Nr. 65237751 

e-pasta adrese lasma.prande@inbox.lv 

2. Iepirkuma identifikācijas numurs ANP 2017/5 

3. Iepirkuma procedūras veids- atklāts konkurss. 

4. Iepirkuma priekšmets- atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana 

Aknīstes novada pašvaldības vajadzībām 

5. Paziņojums par līgumu Iepirkumu uzraudzības mājaslapā internetā publicēts 

2017.gada 28.februārī. 

 

6. Grozījumi nav veikti. 

 

7. Iepirkuma komisijas sastāvs: priekšsēdētāja – L.Prande, locekļi- I.Cālīte, L.Valaine, 

I.Kancāne, sekretāre- I.Kancāne, izveidota ar 24.02.2016.domes sēdes prot.Nr.3 

lēmumu Nr.8#. 

mailto:akniste@akniste.lv


2 

 

8.  Nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā: 

8.1. Prasības profesionālās darbības veikšanai:  

Kvalifikācijas prasība 
Iesniedzamie dokumenti vai informācija 

kvalifikācijas prasības apliecināšanai 

Pretendents ir reģistrēts attiecīgās 

valsts normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. Prasība attiecas arī uz 

personālsabiedrības biedru vai 

piegādātāju apvienības dalībnieku 

(ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība vai piegādātāju 

apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja 

pretendents plāno piesaistīt 

apakšuzņēmēju). 

 

Informāciju par Latvijā reģistrēta 

pretendenta atbilstību profesionālās 

darbības veikšanai, Pasūtītājs iegūs 

publiskā datubāzē 

Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz: 

1. pierādījumus, kas apliecina, ka 

pretendents ir reģistrēts un 

licencēts normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā; 

2. pierādījumus, kas apliecina 

pretendenta likumiskā pārstāvja 

(vadītāja, direktora) paraksta 

tiesības. Ja pieteikumu paraksta 

pilnvarotā persona – papildus 

pievieno pilnvaras oriģināla 

eksemplāru. 

8.2.Prasības pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim: 

Kvalifikācijas prasība 

Iesniedzamie dokumenti vai 

informācija kvalifikācijas 

prasības apliecināšanai 

Pretendenta gada vidējais finanšu 

apgrozījums, par pretendenta darbības 

iepriekšējiem trim gadiem (2016., 2015., 

2014.gads) ir vismaz piedāvātās 

līgumcenas apmērā bez PVN. Pretendents, 

kura darbības ilgums ir mazāks nekā trīs 

gadi, norāda pretendenta vidējo gada finanšu 

apgrozījumu par tā darbības gadiem, un šim 

apgrozījumam ir jābūt vismaz piedāvātās 

līgumcenas apmērā. Pretendents var 

balstīties uz trešo personu iespējām, lai 

izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta 

finansiālo stāvokli. Ja pretendents balstās uz 

trešās personas finanšu iespējām, tad 

pretendentam un attiecīgajai trešajai personai 

jāiesniedz piedāvājums kā personu 

apvienībai un jāuzņemas solidāra atbildība. 

 

Lai apliecinātu savu atbilstību 

saimnieciskajam un 

finansiālajam stāvoklim, 

pretendents iesniedz parakstītu 

izziņu par savu finanšu 

apgrozījumu, atbilstoši 

kvalifikācijas veidnē noteiktajam 

paraugam (Nolikuma 5. Pielikums). 
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8.3. Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:  

Kvalifikācijas prasība 

Iesniedzamie dokumenti vai 

informācija kvalifikācijas prasības 

apliecināšanai 

Trijos iepriekšējos gados (2016., 

2015., 2014.gads un 2017.gads līdz 

piedāvājumu iesniegšanai, vai īsākā 

laika periodā, ja pretendents ir dibināts 

vēlāk) pretendents ir ieguvis pieredzi 

vismaz 8500 (astoņi tūkstoši) m3 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanā.  

Lai apliecinātu savu atbilstību tehniskajām 

un profesionālajām spējām, pretendents 

iesniedz Kvalifikācijas aprakstu (Nolikuma 

5. Pielikums), ietverot vismaz šādu 

informāciju: 

1. Pretendenta pieredzes aprakstu 

atkritumu apsaimniekošanas 

pakalpojuma sniegšanā, norādot 

pasūtītāju, kontaktpersonu, līguma 

izpildes teritoriju, līguma izpildes 

laikposmu, apsaimniekoto atkritumu 

veidus un to īsu aprakstu un apjomu, 

veiktās apsaimniekošanas darbības; 

2. Pierādījumus, kas apliecina 

apsaimniekoto atkritumu apjomus, 

piemēram, izziņu no atkritumu 

apsaimniekošanas poligona vai citus 

atbilstošus pierādījumus. 

3. Valsts vides dienesta vai attiecīgās 

ārvalsts kompetentās institūcijas izdotu 

dokumentu, kas apliecina pretendenta 

tiesības veikt pieredzes aprakstā 

norādīto atkritumu apsaimniekošanu. 

9. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams 

konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā 

gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie 

resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā 

līguma izpildei: 

9.1. ja pretendents paredz piesaistīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents 

balstās, lai apliecinātu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, 

vai kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma 

līguma vērtības vai lielāka, pretendents pieteikumā norāda katru tādu 

apakšuzņēmēju un iesniedz katra apakšuzņēmēja apliecinājumu, vienošanos vai 

citu dokumentu ar pretendentu par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā 

norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas 

izteiksmē un konkrēti veicamie uzdevumi.  

9.2. ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, jāiesniedz apvienības 

dalībnieku (biedru) parakstīta vienošanās vai sabiedrības līgums, kurā norādīts 

galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un 

citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku 

vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā vai 

sabiedrības līgumā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa 

procentos un naudas izteiksmē, ietverot nosacījumu, ar kuru apvienības dalībnieki 

apņemas dibināt personālsabiedrību uzvaras gadījumā un citi normatīvajos aktos 

noteiktie nosacījumi.  
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10. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos 

izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 

vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas. 

11. Pasūtītājs atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, 

pārbauda piedāvājumu atbilstību atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un 

izvēlas piedāvājumu atbilstoši vērtēšanas kritērijam. 

12. Iepirkuma komisija izvēlēsies un par uzvarētāju atzīs saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu, kas būs atbilstošs Publisko iepirkumu likuma un Nolikuma prasībām, 

vadoties pēc Nolikumā minētajiem  vērtēšanas kritērijiem. 

13. Iepirkuma komisija, tajā skaitā izvērtēs, vai pretendenta piedāvājums nav nepamatoti 

lēts, ja tiks konstatēts, ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju 

darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos 

trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto 

minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes 

attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta 

apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja 

pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā 

līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa 

likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai. Ja Iepirkuma komisija konstatēs, ka piedāvājums iespējami ir 

nepamatoti lēts, tad pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā tiks 

pieprasīts detalizēts paskaidrojums par būtiskākajiem piedāvājuma nosacījumiem. Lai 

izvērtētu atšķirību starp pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba 

ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un Valsts ieņēmumu dienesta 

apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju 

grupās, Iepirkuma komisija pieprasa atzinumu no Valsts ieņēmumu dienesta 

(Nosacījums neattiecas uz ārvalstu komersantiem). 

14. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu 

piedāvājumu dalībai iepirkumā, Pretendents pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt 

visas šajā Nolikumā ietvertās prasības, normas un noteikumus. Pretendents 

apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar šo 

Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma 

noraidīšanai. 

 

15. Pretendentam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kurš atbilst visām 

Nolikuma prasībām un ir iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar 

viszemāko iepirkuma priekšmeta cenu bez pievienotās vērtības nodokļa, kas 

atbilst konkursa Nolikuma, tai skaitā Tehniskās specifikācijas un citu pielikumu 

prasībām. 

 

16.   Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 03.aprīlim, plkst.16:00. 

 

17. Piedāvājumu atvēršanas vieta- Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, datums-

03.04.2017. un laiks- plkst.16:00 
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18. Piedāvājumus iesnieguši:  

N.

p.k

. 

Pretendents (juridiskai 

personai - nosaukums, fiziskai 

personai - vārds, uzvārds) 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums un laiks 

 

Piedāvātā cenaEUR  

bez PVN 

Piezīmes 

1. 

SIA “EKO Latgale” 

Reģ.Nr. 41503024980 

Dunduru iela 13a, 

Daugavpils,  

LV-5414 

03.04.2017. 

plkst. 15:25 
 

15.07 EUR/m3 

 

 

2. 

SIA “Clean R” 

Reģ.Nr. 40003682818 

Vietalvas iela 5, Rīga, 

LV-1009 

03.04.2017. 

plkst. 11:25 
32.16 EUR /m3  

19. Komisija ir saņēmusi 07.04.2017. elektroniski sagatavotu izziņu Sērija NO Nr. 

31058502-6294908 un 24.04.2017. elektroniski sagatavotu izziņu NO Nr. 31065499-

6384014 un 24.04.2017. elektroniski sagatavotu izziņu NO Nr. 31065499-6384014 

par nodokļu nomaksas statusu par to, ka SIA “EKO Latgale” (reģ.nr. 41503024980) 

nav administrēto nodokļu parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Komisija ir 

saņēmusi 07.04.2017. elektroniski sagatavotu izziņu Sērija NO Nr. 31058502-

6294910, Nr. 31058509-6294969 par nodokļu nomaksas statusu par to, ka SIA 

“Clean R” (reģ.nr. 40003682818) ir administrēto nodokļu parāds, kas kopsummā 

pārsniedz 150 euro. 

20. Komisija ir saņēmusi 07.04.2017. elektroniski sagatavotu  izziņu Sērija URA 

Nr.31058502-6294905, un 24.04.2017. elektroniski sagatavotu izziņu Nr. 31065499-

6384012par to,  ka  pretendentam SIA   “EKO Latgale” (reģ.Nr. 41503024980) nav 

pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, 

uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts. Komisija ir saņēmusi 

07.04.2017. elektroniski sagatavotu  izziņu Sērija URA Nr.31058502-6294906, un 

24.04.2017. elektroniski sagatavotu izziņu Nr. 31065499-6384011 par to,  ka  

pretendentam SIA “Clean R” (reģ.Nr. 40003682818) nav pasludināts maksātnespējas 

process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā 

bankrotu vai tas tiek likvidēts. 

21.Komisija ir saņēmusi 07.04.2017. elektroniski sagatavotu izziņu Sērija SRA Nr. 

31058502-6294888, un 24.04.2017. elektroniski sagatavotu izziņu Nr. 310654499-

6383995 par to, ka pretendentam SIA  “EKO Latgale” (reģ.Nr. 41503024980) nav 

tiesību aktu pārkāpumu, kā arī nav kompetentās institūcijas lēmums, prokurora 

priekšraksts par sodu vai tiesas spriedums par tiesību aktu pārkāpumiem, par kuriem 

pretendents  ir izslēdzams no dalības iepirkumu procedūrā. Komisija ir saņēmusi 

07.04.2017. elektroniski sagatavotu izziņu Sērija SRA Nr. 31058502-

629489024.04.2017. elektroniski sagatavotu izziņu Nr. 31065499-6383993 par to, ka 

pretendentam SIA  “Clean R” (reģ.Nr. 40003682818) nav tiesību aktu pārkāpumu, 

kā arī nav kompetentās institūcijas lēmums, prokurora priekšraksts par sodu vai tiesas 

spriedums par tiesību aktu pārkāpumiem, par kuriem pretendents  ir izslēdzams no 

dalības iepirkumu procedūrā. 

22. Komisija vērtē saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu atbilstoši nolikuma 

prasībām, izvērtējot arī zemākās cenas pamatotību. Komisija atzīst zemāko cenu par 
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pamatotu, jo piedāvātā zemākā cena ir līdzīga iepriekšējā perioda atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšanas cenai Aknīstes novadā.. 

 

 

 

 

 

20.Lēmums slēgt iepirkuma līgumu pieņemts 2017.gada 24.aprīlī. 

 

 

21. Nolemts slēgt iepirkuma līgumu ar šādu pretendentu: 

N.

p.k

. 

Pretendents (juridiskai 

personai - nosaukums, fiziskai 

personai - vārds, uzvārds) 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums un laiks 

 

Piedāvājuma cena 

EUR 

bez PVN 

 

Piezīmes 

1. 

SIA “EKO Latgale” 

Reģ.Nr. 41503024980 

Dunduru iela 13a, 

Daugavpils,  

LV-5414 

03.04.2017. 

plkst. 15:25 
 

15.07 EUR/m3 

 

 

 

 

 

Iepirkuma komisijas sekretāre                                                               I.Kancāne 


