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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA  
1.1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona 

 

Pasūtītāja 
nosaukums 

SIA „Baložu komunālā saimniecība”,  
reģistrācijas numurs: 40003201921 

Adrese Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, Ķekavas novads, 
p.n. „Titurga”, LV-2128 

Pasūtītāja 
kontaktpersona 

Valdes priekšsēdētājs Juris Milts  

Tālruņa Nr. 67916723 

Faksa Nr. 67916723 

e-pasta adrese projekts@sia-bks.lv 

Darba laiks Pirmdienās: 8:00-12:00; 12:30-19:00. 

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00-12:00; 12:30-16:30. 

Piektdienās: 8:00-13:30 
 

1.2. Iepirkuma procedūra: atklāts konkurss  
1.3. Iepirkuma priekšmets: ilgtermiņa aizdevuma iepirkums 
1.4. Pieeja iepirkuma procedūras dokumentiem, to izsniegšana un papildus informācijas sniegšana  

1.4.1. iepirkuma procedūras dokumenti brīvi, tieši un bez maksas ir pieejami Pasūtītāja interneta mājas 
lapā http://www.sia-bks.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi”; 

1.4.2. turpat tiek ievietota informācija par grozījumiem, izmaiņām un/vai papildinājumiem nolikumā, 
kā arī atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem. Ja minētos dokumentus un ziņas 
Pasūtītājs ir ievietojis mājas lapā, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis;  

1.4.3. Ja ieinteresētais Pretendents pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, 
pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts 
šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus 
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa; 

1.4.4. Ja ieinteresētais Pretendents laikus pieprasa papildu informāciju par iepirkuma procedūras 
dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai 
pretendentu atlasi, iepirkuma komisija to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas 
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
 

2. SAZI ŅA 
 

2.1. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru. 
 

2.2. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja kontaktpersonas 
faksa numuru vai e-pasta adresi, vienlaikus nosūtot to uz Pasūtītāja pasta adresi. 
 

2.3. Saziņas dokumentu Ieinteresētā persona var iesniegt arī Pasūtītajam 1.punktā norādītajā adresē un darba 
laikā. 
 

2.4. Pasūtītājs (iepirkuma komisija) saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai faksu uz ieinteresētā piegādātāja 
norādīto pasta adresi vai faksa numuru. 
 

2.5. Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām.  
 

2.6. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un 
vienlaikus ievieto mājaslapā internetā, kurā ir pieejams Nolikums.  

 
2.7. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu 

Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kurā ir 
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pieejams Nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu. 
 

2.8. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kur ir 
pieejams Nolikums. Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā, kur ir pieejams Nolikums, internetā ne 
vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem. 

 
3. PIEDĀVĀJUMS 

 
3.1. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība. 

3.1.1. Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 
 

3.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 10.februārim, plkst.17:00 Kr.Barona ielā 
1, Baložos, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt 
saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie 
piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. 
 
Piedāvājumi tiks atvērti Kr.Barona ielā 1, Baložos telpās 2014.gada 10.februārī, plkst.17:00. 
Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Pretendents (ja pretendents ir fiziska persona) piedāvājumu 
atvēršanā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, savukārt, pretendenta pārstāvis - personu 
apliecinošu dokumentu, kā arī dokumentu, kas apliecina tā tiesības pārstāvēt attiecīgo 
pretendentu. 
 

3.1.3. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais 
iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz 
piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ pretendentam. 

 
3.2. Piedāvājuma derīguma termiņš 

3.2.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz 
iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 

 
3.3. Piedāvājuma noformējums 

3.3.1. Piedāvājums sastāv no vienas daļas (viens oriģināls un viena kopija elektroniskā datu nesējā). 
 

3.3.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez 
labojumiem un dzēsumiem.  

 
3.3.3. Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma lapas numurē un caurauklo, 

piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma 
apliecinājums ietver: 

a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu, 
b. pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 
3.3.4. Pretendenta kvalifikācijas dokumentus un citu dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja 

tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies 
dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā 
kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver: 

a. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, 
b. pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 
3.3.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums 

ietver: 
a. norādi “KOPIJA PAREIZA”, 
b. pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 
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3.3.6. Pretendenta piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu 
caurauklojumus apliecina: 

a. pretendenta paraksttiesīga amatpersona, 
b. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto 

(ja pretendents ir personālsabiedrība), 
c. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja 

pretendents ir personu apvienība) vai 
d. pretendenta pilnvarota persona. 
Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības 
dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai 
personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a” un „e” apakšpunktā noteikto. 

 
3.3.7. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda: 

a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,  
b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru, 
c. pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja pretendents ir juridiska persona vai 

personālsabiedrība) vai personas kodu (ja pretendents ir fiziska persona) un adresi,  
d. pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru, 
e. atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai ”Ilgtermi ņa aizdevums projekta „Šķeldas katlu 

mājas izbūve Baložos”” (ID.Nr.BKS2014/02). Neatvērt līdz 2014.gada 10.februārim 
plkst.17:00”. 
 

3.3.8. Piedāvājuma iekšējā iepakojumā attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus un elektronisko 
datu nesēju. Uz piedāvājuma oriģināla attiecīgi norāda: 

a. atzīmi “ORIĢINĀLS”, 
b. pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, 

 
 

4. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU  
4.1. Iepirkuma priekšmets: 

Ilgtermiņa aizdevums projekta „Šķeldas katlu mājas izbūve Baložos” EUR 4 409 655.82 (četri miljoni 
četri simti deviņi tūkstoši seši simti piecdesmit pieci eiro un 82 centi) apmērā.  

4.2. Ilgtermiņa aizdevuma mērķis:  
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Šķeldas katlu mājas izbūve Baložos” (Līgums par projekta 
īstenošanu Nr. L-PCS-13-0089) īstenošana. 

4.3. Ilgtermiņa aizdevuma līguma darbības periods:  
120 mēneši no līguma noslēgšanas dienas 

4.4. Aizdevuma pamatsummas atmaksa:  
4.4.1. tiek uzsākta pēc 12 (divpadsmit) mēnešiem no aizdevuma līguma spēkā stāšanās brīža, saskaņā 

ar 60 mēnešu atmaksas grafiku. Papildus aizdevuma atmaksai tiks novirzīti naudas līdzekļi EUR 
2 204 827.91(divi miljoni divi simti četri tūkstoši astoņi simti divdesmit septiņi eiro un 91 
cents) apmērā, kas tiks saņemti kā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums. 

4.4.2. Pasūtītājam ir tiesības veikt aizdevuma pamatsummas pilnu vai daļēju priekšlaicīgu atmaksu 
bez soda sankciju un papildus maksājumu piemērošanas vai citiem ierobežojumiem. 

4.4.3. Pasūtītājs aizdevuma nodrošināšanai sniedz kārtējās kārtas ķīlas tiesības uz aktīviem - 
ķermeniskajiem pamatlīdzekļiem, krājumiem un prasījuma tiesībām uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī 
lietu kopības nākamajām sastāvdaļām. 

4.5. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu. 
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5. PRASĪBAS PRETENDENTIEM  
 
5.1. Pretendents ir Latvijas Republikas kredītiestāde vai reģistrēta filiāle, kurai izsniegta Finanšu un kapitāla 

tirgus komisijas licence (atļauja) kredītiestādes darbībai.  
5.2. Pretendents spēj izpildīt tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības. 
5.3. Pretendenta kapitāla pietiekamības rādītājs 2013.gada 30.septembrī ir ne mazāks kā 15% (piecpadsmit 

procenti), filiāles gadījumā - kredītiestādes mātes sabiedrībai. 
5.4. Pretendenta likviditātes rādītājs 2013.gada 30.septembrī ir ne mazāks kā 30% (trīsdesmit procenti), filiāles 

gadījumā - kredītiestādes mātes sabiedrībai. 
 

6. NOSACĪJUMI DAL ĪBAI IEPIRKUMA PROCED ŪRĀ 
 
6.1. Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai 

uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, 
kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas 
dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, 
krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā 
organizācijā. 
 

6.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis 
neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas 
nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai 
vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad 
stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši. 
 

6.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis 
neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 
mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras 
mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, 
izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir 
atbrīvojusi no naudas soda. 
 

6.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā 
darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes 
paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts. 
 

6.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav 
reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150.00 EUR. 
 

6.6. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz: 
a. pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem 

personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu 
apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), 

b. apakšuzņēmējiem un 
c. Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās. 

 
7. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI  

7.1. Pretendentu atlases dokumenti: 
7.1.1. Pieteikums par piedalīšanos konkursā, saskaņā ar 2. pielikumā noteikto formu. Ja pretendents ir 

pilnvarojis kādu personu pārstāvēt uzņēmumu iepirkuma procedūrā, tad pieteikumam ir jāpievieno 
atbilstoša satura pilnvaras oriģināls. 

7.1.2. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas 
apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā 
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(pretendenta apliecināta kopija), citās valstīs izsniegtām izziņām jābūt tulkotām latviešu valodā 
(pretendenta apliecināts tulkojums); 

7.1.3. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotas licences (atļaujas) kredītiestādes darbībai apliecināta 
kopija; 

7.1.4. pretendenta apliecinājums par tā atbilstību nolikuma 5.3. un 5.4.punktam, norādot likviditātes un 
kapitāla pietiekamības rādītājus; 

 
7.2. Tehniskais un finanšu piedāvājums: 

7.2.1. Tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai, cenu 
norādot eiro. 

7.2.2. maksājumu grafiku, kurā norādīta kredīta pamatsummas dzēšana, procentu maksājumi, komisijas 
un citi maksājumi, ja tādi ir paredzēti (piemēram, par līguma grozījumu izskatīšanu u.c.); 

7.2.3. iespējamās soda sankcijas; 
7.2.4. aizdevuma līguma projektu, kurā nevar būt ietveri šādi noteikumi: 

7.2.4.1. nepamatoti augstas soda sankcijas; 
7.2.4.2. nepieņemamus līguma izbeigšanas kritērijus; 
7.2.4.3. pienākumu uzturēt noteiktu līdzekļu daudzumu vai apgrozījumu caur aizdevēja bankas 

kontiem; 
7.2.4.4. pienākumu veikt citus ar aizdevumu nesaistītus darījumus ar kredītiestādes starpniecību 

vai izmantot ar aizdevumu nesaistītus kredītiestādes pakalpojumus; 
7.2.4.5. tiesības aizdevējam vienpusēji izmainīt procentu likmi vai atteikt izsniegt aizdevuma 

daļu, pamatojoties uz izmaiņām naudas tirgū; 
7.2.4.6. atsauces uz cenrādi vai jebkuru citu informāciju vai maksām, kas netika norādītas 

piedāvājumā; 
7.2.5. līguma blakus noteikumus (ja tādi ir). 
7.2.6. Piedāvājumā cenā iekļaujamas visas ar darbu izpildi saistītās izmaksas, nodevas un nodokļi, kā arī 

visas ar to netieši saistītās izmaksas. 
 

8. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 
8.1. Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtās sēdēs. Tiek pārbaudīta piedāvājumu atbilstība 

nolikuma prasībām, un komisija izvēlas piedāvājumu ar izvēles kritēriju – zemākā cena. 
8.2. Finanšu piedāvājumu vērtēšana: 

8.2.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja kļūdas 
konstatē, tad šīs kļūdas izlabo un paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. 

8.2.2. Ja vairāki pretendenti piedāvā vienādas cenas, tad par uzvarētāju tiek noteikts tas pretendents, 
kurš piedāvājumu iesniedzis agrāk.  

8.3. Gadījumā, ja: 
8.3.1. piedāvājums neatbilst kādai konkursa nolikumā noteiktajai prasībai, vai 
8.3.2. piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, vai 
8.3.3. piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc,  
iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās 
dalības atklātā konkursā.  

 
9. L ĪGUMS 

9.1. Līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 
9.2. Līguma izpildes vieta: SIA „Baložu komunālā saimniecība”, projekta „Ilgtermiņa aizdevums projekta 

„Šķeldas katlu mājas izbūve Baložos” (Līgums par projekta īstenošanu Nr. L-PCS-13-0089)”. 
 

10. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIES ĪBAS  
10.1. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē informāciju par savu 

piedāvājumu, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, ja tas nepieciešams piedāvājuma 
izvērtēšanai.  
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11. PRETENDENTA TIES ĪBAS UN PIENĀKUMI  

11.1. Ja iepirkuma komisija pieprasa, tad Pretendentam ir pienākums rakstveidā sniegt informāciju iepirkuma 
komisijas noteiktajā termiņā.  

11.2. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 5 
(piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem 
lēmumu par konkursa termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.  

 
 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs  ________________________ Juris Milts  
 
 
 

12. PIELIKUMU SARAKSTS  
 
Šim nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 

1. pielikums Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums 
2. pielikums Pieteikums par piedalīšanos konkursā 
3. pielikums Pretendenta līguma projekts 
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1. pielikums „Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums” 
AK nolikumam „Ilgtermiņa aizdevums projekta „Šķeldas katlu mājas izbūve Baložos”” ID Nr. 

_____________________ 
 

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums  

 
Pieņēmumi un norādījumi finanšu piedāvājuma sagatavošanai: 

 

1. Plānotais līguma noslēgšanas datums: 2014.gada 1.marts 

2. Ilgtermiņa aizdevuma izmantošanas uzsākšanas datums: 2014.gada 1.marts 

3. Ilgtermiņa aizdevuma summa EUR 4 409 655.82 (četri miljoni četri simti deviņi tūkstoši seši simti 

piecdesmit pieci eiro un 82 centi). 

4. Plānotais aizdevuma izlietošanas periods 12 (divpadsmit) mēneši, skaitot no aizdevuma līguma spēkā 

stāšanās brīža 

5. Aizdevuma summas atmaksa: tiek uzsākta pēc 12 (divpadsmit) mēnešiem no aizdevuma līguma spēkā 

stāšanās brīža 

6. Pretendentam jāpieņem, ka Ilgtermiņa aizdevuma atmaksai 2014.gada 28.februārī tiks novirzīti naudas 

līdzekļi EUR 2 204 827.91(divi miljoni divi simti četri tūkstoši astoņi simti divdesmit septiņi eiro un 

91 cents) apmērā, kas tiks saņemti kā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums 

7. Pasūtītājs, pēc iepriekš minētā termiņa notecējuma, reizi mēnesī veic atmaksu 1/120 daļas apmērā no 

neatmaksātās aizdevuma summas 

8. Ilgtermiņa aizdevuma procentu un pamatsummas maksājumi tiek veikti vienu reizi mēnesī 15. 

(piecpadsmitajā) datumā 

9. Aizdevuma procentu maksājumi par iepriekšējo periodu tiek aprēķināti 1 (vienu) reizi mēnesī uz 

01.datumu 

10. Pievienotā procentu likme – bankas piedāvātās likmes fiksētā jeb nemainīgā daļa, kas izteikta gada 

procentos un noteikta par Ilgtermiņa aizdevuma izmantošanu. Pievienotā likme ir fiksēta (nemainīga) 

uz visu līguma periodu 

11. Gatavojot finanšu piedāvājumu nevienā pozīcijā Pretendentam nav jāiekļauj 3 mēnešu (3M) mainīgā 

likme EURO EURIBOR. 
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Finanšu piedāvājums 
 Projekts "Šķeldas katlu mājas izbūve Baložos” 

Nr.p.k. Maksājuma nosaukums 
Maksājuma summa visam 

līguma darbības periodam – 
60 mēnešiem (EURO) 

Paskaidrojumi 

1 
Komisijas maksa par kredīta 
izsniegšanu   

2 
Procentu likme par neizmantoto 
kredīta summu. Piedāvātā likme 
procentos _______% 

 

Aprēķina, pieņemot, ka 
Pasūtītājs aizdevuma summu 
EURO 4 409 655.82 izmanto 
12 mēneša pēdējā dienā no 
aizdevuma līguma 
noslēgšanas dienas 

3 
Procentu likme par izmantoto 
summu. Piedāvātā likme 
procentos _______% 

 

Aprēķina, pieņemot, ka 
Pasūtītājs aizdevuma summu 
EURO 4 409 655.82 izmanto 
1. dienā no aizdevuma līguma 
noslēgšanas dienas 

4 Citi maksājumi 
 

Jebkādas izmaksas, kas var 
rasties līguma laikā, 
piemēram, konta apkalpošana 
u.tml. Veido un aizpilda tik 
ailes, cik nepieciešams 

4.1  
  

4.2  
  

 Piedāvājuma nosacītā līguma 
cena EURO:   

 
Ja aizpildīta aile „Citi maksājumi” tad Pretendentam ir jānorāda: 

1. Maksājuma nosaukums:  
2. Maksājuma apmērs: 
3. Maksājums ir vienreizējs vai var tikt piemērots atkārtoti: 
4. Ja maksājums var tikt piemērots atkārtoti, tad norādīt apstākļus par to, kad noteiktais maksājums var 

tiks piemērots atkārtoti un kādā kārtībā.  
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2. pielikums „Pieteikums par piedalīšanos konkursā” 
AK nolikumam „Ilgtermiņa aizdevums projekta „Šķeldas katlu mājas izbūve Baložos”” ID Nr. 

_____________________ 
 

Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā 
 
 

Pretendents,__________________________________________________________, 
(pretendenta nosaukums) 

reģ. Nr._______________________ 
 

tā _________________________________________________________________ 
(vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds) 

 
personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties konkursā „Ilgtermiņa aizdevums projekta 
„Šķeldas katlu mājas izbūve Baložos”” (ID Nr. _____________________) un: 

1. apņemas ievērot konkursa nolikumu; 
2. apliecina, ka pretendentam ir atbilstošs juridiskais statuss (atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts); 
3. apliecina, ka uz pretendentu vai uz personu, uz kuras iespējam pretendents balstās, nepastāv 

Publisko iepirkumu likuma 39. pantā norādītie pretendentu izslēgšanas nosacījumi; 
4. apliecina, ka ir sniedzis patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai; 
5. atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no 

piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz iepirkuma 
līguma noslēgšanai; 

6. apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt ilgtermiņa kredīta līgumu un ievērot 
nosacījumus, saskaņā ar 3.pielikumu. 

 
Pretendenta pārstāvja paraksts1: ________________________________________________ 
 
Pretendenta juridiskā un biroja adrese: ____________________________________________ 
 
Pretendenta tālruņa numurs:  ___________________________________________________ 

 
Pretendenta faksa numurs:  ___________________________________________________ 
 
Pretendenta e-pasts:   ___________________________________________________ 
 
Pretendenta bankas rekvizīti ____________________________________________________ 
 
Pretendenta pilnvarotā kontaktpersona (piegādes līguma izpildē): amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts: 
_______________________ 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Pieteikums jāparaksta personai, kas ir tiesīga pārstāvēt uzņēmumu vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā 
obligāti j āpievieno atbilstoša satura pilnvara) 
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3. pielikums „Pretendenta līguma projekts” 
AK Nolikumam „Ilgtermiņa aizdevums projekta „Šķeldas katlu mājas izbūve Baložos”” ID Nr. 

_____________________ 
 
 

Pretendents iesniedz savu līguma projektu, ņemot vērā nolikuma 7.2.4.punktu. 
 


