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1. Vispārīga informācija par iepirkumu 

1.1. Iepirkuma identifikācijas (turpmāk – ID) numurs  
DS 2021/11 

1.2. Informācija par pasūtītāju 
Pasūtītāja nosaukums: VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” 
Adrese: Augšiela 1, Rīga, LV 1009, Latvija 
Reģistrācijas numurs: 50003140671 
Tālruņa numurs: +371 25422121 
Mājas lapas adrese: www.daugavasstadions.lv   
e-pasts: info@daugavasstadions.lv  
Darba laiks: Darba dienās no plkst.8:30 līdz 17:00, pārtraukums no 12:00 līdz 

12:30 
1.2.1. Pasūtītāja kontaktpersona, kura sniedz organizatorisku informāciju par Iepirkumu, – Dana 
Piļeva, projekta vadītāja, telefons:+ 371 22132211, e-pasts: Dana.Pileva@daugavasstadions.lv    

1.2.2. Iepirkumu komisija izveidota ar VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” 
valdes locekļa 2020.gada 2.novembrī izdoto Rīkojumu Nr. 1-3/18 Par iepirkumu komisijas izveidi. 

1.3. Pretendents: piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) 
un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā.1 

1.4. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 
1.4.1. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, kārtība, datums un laiks 
1.4.1.1. piedāvājumus piegādātāji var iesniegt, sākot ar Iepirkuma izziņošanas dienu, līdz 
2021.gada 2.decembrim plkst. 12:00 EIS e-konkursu apakšsistēmā. 
1.4.1.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par 
neatbilstošiem nolikuma prasībām. 
1.4.1.3. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti 
un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 
1.4.1.4. piedāvājums, izņemot Iepirkuma nolikuma 1.4.1.3.apakšpunktā minēto gadījumu, paliek 
pasūtītāja rīcībā un netiek atdots atpakaļ pretendentam. 

1.4.2. Piedāvājuma atvēršanas vieta, kārtība, datums un laiks 
1.4.2.1. Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 
2021.gada 2.decembrim plkst. 12:00 EIS e-konkursu apakšsistēmā. 
1.4.2.2. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam Pretendents var sekot līdzi tiešsaistes režīmā 
EIS e-konkursu apakšsistēmā  

1.5. Piedāvājumu šifrēšana 
1.5.1. Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēma nodrošina piedāvājumu pirmā 

līmeņa šifrēšanu. 

1.5.2. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma papildu šifrēšanu 
(saskaņā ar 1.6.1.3.apakšpunktu), pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes 
pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkuma komisijai jāiesniedz 
elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai. 

 
1 Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties: 
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 
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1.6. Piedāvājuma iesniegšanas prasības 
1.6.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, vienā no zemāk 
minētajiem formātiem. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro 
šādi iespējamie veidi: 
1.6.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-
konkursu apakšsistēmā šī Iepirkuma sadaļā ievietotās formas; 
1.6.1.2. sagatavojot dokumentus ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas 
attiecīgajās vietnēs, pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo dokumentu atbilstību dokumentācijas 
prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām; 
1.6.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās 
personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli, 
pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu 
paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām;  
1.6.1.4. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu 
sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai 
informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras 
vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 
(piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska 
atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā 
minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. 

1.6.2. Piedāvājuma noformējums 
Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka: 
1.6.2.1. Pieteikuma veidlapa, tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai 
elektroniski, EIS e-konkursu apakšsistēmā atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 
2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā. 
1.6.2.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pēc izvēles ar drošu elektronisko parakstu un laika 
zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (Sistēmas parakstu) paraksta vismaz 
pretendenta pieteikumu. Pieteikumu paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā 
pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības 
tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā).  
1.6.2.3. piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumā iekļautos trešo pušu izsniegtus 
(sagatavotus) dokumentus (izglītību apliecinošus dokumentus, sertifikātus, licences, 
apliecinājumus, katalogus u.tml.) var iesniegt citā valodā. Šādā gadījumā dokumentiem jāpievieno 
tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību. Pretējā gadījumā Komisija ir 
tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts; 
1.6.2.4. apliecinājumu par tulkojuma pareizību sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 
22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. 
Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, kandidāts vai pretendents ir tiesīgs visu iesniegto 
dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu; 
1.6.2.5.  pretendenta iesniegtajos dokumentos pretendenta nosaukumam jābūt juridiski pareizam. 
Pretējā gadījumā Komisijai ir tiesības uzskatīt, ka dokuments, kurā norādīts nepareizs  (neprecīzs) 
pretendenta nosaukums, nav iesniegts; 
1.6.2.6.  ja kādu no Iepirkuma nolikuma 3.1.1, 3.1.2., 3.1.3.apakšpunktā minētajiem 
dokumentiem ir izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu 
legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tam ir jābūt pievienotam APOSTILLE 
apliecinājumam. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt konsulāri legalizētiem 
izcelsmes valstī un Latvijas Republikā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar 
APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem 
dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas 
valsts vai Šveices Konfederācija; 
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1.6.2.7. dokumenta kopiju iegūst, nokopējot vai citādā tehniskā veidā iegūstot oriģināla 
faksimilattēlu ar visām dokumenta oriģināla grafiskajām un citām īpatnībām; 
1.6.2.8. dokumenta kopijas pareizību apliecina ar apliecinājuma uzrakstu, kuru sagatavo saskaņā 
ar Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un 
noformēšanas kārtība”; 
1.6.2.9. ja tādi dokumenti, ar kuriem pretendents var apliecināt, ka uz viņu neattiecas Iepirkuma 
nolikuma 3.1.apakšpunktā minētie apstākļi, attiecīgajā valstī netiek izdoti vai ar šiem 
dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz pretendentu neattiecas Iepirkuma nolikuma 
3.1.apakšpunktā minētie apstākļi, šādus dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu 
attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar pretendenta vai Iepirkuma nolikuma 
3.1.4.apakšpunktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas 
iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai pretendenta valstī, 
kurā tas ir reģistrēts vai kurā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta. 

1.6.3. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti 
1.6.3.1. Vispārējie nosacījumi pretendenta dalībai Iepirkumā (tostarp iesniedzamie dokumenti) ir 
pieejami EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī Iepirkuma sadaļā. 
1.6.3.2. Lai apliecinātu savu dalību iepirkuma procedūrā, pretendentam jāiesniedz Iepirkuma 
pieteikums, saskaņā ar EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Iepirkuma sadaļā publicēto veidlapu; 
1.6.3.3. Pieteikumā, atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja sniegtajam skaidrojumam 
(https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-par-mazajiem-un-videjiem-uznemumiem) un Eiropas 
Komisijas 2003.gada 6.maija Ieteikumam par mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 
20.5.2003.) jānorāda, kādam statusam atbilst pretendents – mazajam vai vidējam uzņēmumam. 
1.6.3.4. pieteikums jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai 
personai. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības 
tiesības, pieteikums jāparaksta katrai personai, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar 
pārstāvības tiesībām; 
1.6.3.5. pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas minēti Iepirkuma nolikuma 3.3.apakšpunktā 
(ārvalstu komersantiem papildus jāiesniedz dokumenti, kas minēti Iepirkuma nolikuma 3.1.1.un 
3.1.4.apakšpunktā);  
1.6.3.6. aizpildīts tehniskais piedāvājums (saskaņā ar EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Iepirkuma 
sadaļā publicēto veidlapu); 
1.6.3.7. aizpildīts finanšu piedāvājums (saskaņā ar EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Iepirkuma 
sadaļā publicēto veidlapu). 
1.6.3.8. ja pretendents piedāvājumā norāda personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, 
ka pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma nolikuma 3.3.apakšpunktā noteiktajām pretendentu 
kvalifikācijas prasībām, pretendents iesniedz attiecīgās personas apliecinājumu par sadarbību 
Iepirkuma līguma izpildē vai pretendenta un šīs personas vienošanos par sadarbību Iepirkuma 
līguma izpildē.  
 
1.7. Iepirkuma nolikuma pieejamība: 
1.7.1.  Iepirkuma nolikums un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski 
pieejamas EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī Iepirkuma sadaļā.  
1.7.2. Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Iepirkuma sadaļā var reģistrēties 
kā nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs.2 
1.7.3. Ja Iepirkuma nolikumā tiek konstatētas pretrunas ar publisko iepirkumu procedūru 
regulējošo tiesību aktu prasībām, piemēro publisko iepirkumu regulējošo tiesību aktu 

 
2 Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju: 
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883. 
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nosacījumus. 
1.7.4. Pretendents jautājumus par Iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām var iesniegt 
EIS e-konkursu apakšsistēmā, šī Iepirkuma sadaļā, izmantojot sistēmas piedāvātos rīkus, ja tas 
ir reģistrējies EIS kā piegādātājs. Uz jautājumiem, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu 
apakšsistēmas, atbildes netiks sniegtas. Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma procedūras 
ietvaros nav saistoša. 
1.7.5. Paziņojumu par atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem u.c. izmaiņām 
ieinteresētās personas, kas reģistrējušās kā Iepirkuma nolikuma saņēmēji, saņem uz norādītājām 
e-pasta adresēm.  
1.7.6.  Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, Iepirkuma komisija to 
sniedz 3 (triju) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa beigām. 
1.7.7. Papildu informāciju, ja tā pieprasīta laikus, ievieto pircēja profilā, kur ir pieejami Iepirkuma 
dokumenti, norādot uzdoto jautājumu.  
1.7.8. pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu tikai par visu apjomu; 
1.7.9. pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus; 
1.7.10. ja informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un pretendentiem notiks, izmantojot elektroniskos 
dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un apstiprināti ar laika zīmogu, 
pretendentiem saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr. 473 “Elektronisko 
dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību 
iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm 
vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 17.punkta prasībām ir pienākums 
1 (vienas) darbdienas laikā atsūtīt paziņojumu pasūtītājam par elektronisko dokumentu 
saņemšanu. 
 
2. Informācija par Iepirkuma priekšmetu 
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms 
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir Trenažieru piegāde un uzstādīšana Daugavas ledus hallei (turpmāk 
– Prece) saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija”, 3.pielikumā 
“Finanšu piedāvājums” un Iepirkuma nolikuma 4.pielikumā “Līguma projekts” izvirzītajām 
prasībām. Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā. 
2.1.2. Iepirkuma nomenklatūras (CPV) kods: 

1.tabula 
Kods Koda atšifrējums  

latviešu valodā 
Veids 

37441900-0  Trenažieri fiziskās sagatavotības 
trenēšanai 

Prece 

2.1.3. Detalizēta Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija ir noteikta Iepirkuma nolikuma 
1.pielikumā “Tehniskā specifikācija”; 
2.1.4. Kopējā Iepirkuma līgumcena, par kādu tiks slēgts Iepirkuma līgums, nepārsniegs 15 000,00 
EUR (piecpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). 
2.1.5. Ņemot vērā Pasūtītāja finanšu iespējas, Pasūtītājam ir tiesības samazināt Iepirkuma 
priekšmeta apjomu par ne vairāk kā 20% (divdesmit procentiem). Šādā gadījumā katras 
piedāvājumā iekļautās vienības cena paliek nemainīga. 
 

2.2. Tehniskais piedāvājums 
Pretendentam ir jāiesniedz tehniskais piedāvājums saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā 
“Tehniskais piedāvājums” noteikto tehniskā piedāvājuma formu. 
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2.3. Finanšu piedāvājums 
2.3.1. pretendentam ir jāiesniedz finanšu piedāvājums saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 3.pielikumā 
“Finanšu piedāvājums” noteikto finanšu piedāvājuma formu, ņemot vērā Iepirkuma nolikuma 1. 
pielikumā “Tehniskā specifikācija” minētās prasības; 
2.3.2. finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa 
(PVN), norādot ne vairāk kā 2 (divas) zīmes aiz komata; 
2.3.3. pretendentu Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas 
saistītas ar Preces izgatavošanu, vērtību, piegādi, transporta izdevumiem, garantijas 
nodrošināšanu, trūkumu un nepilnību novēršanu, izmaksām nepieciešamo atļauju iegūšanai no 
trešajām personām, nodokļiem (izņemot – PVN), nodevām, un visām citām izmaksām, kas 
nepieciešamas iepirkuma līguma savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei; 
2.3.4. pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendentam nav tiesību mainīt savu 
tehnisko un finanšu piedāvājumu. 

2.4. Iepirkuma līguma izpildes noteikumi 
2.4.1. Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Augšiela 1, Rīga. 
2.4.2. Ar Iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts Iepirkuma līgums atbilstoši Iepirkuma nolikuma 
4.pielikumā iekļautajam līguma projektam. 
2.4.3. Līguma darbības termiņš – 20 (divdesmit) dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas 
dienas. 

 
3. Pretendentu kvalifikācijas prasības un atbilstību apliecinošie dokumenti un informācija 
3.1. Ārvalstu komersanta iesniedzamie dokumenti 
3.1.1. Kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka 
pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām; 
3.1.2. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) 
darba dienu laikā pēc Komisijas pieprasījuma jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās 
institūcijas izziņa (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina, ka tam nav pasludināts 
maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz 
parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība 
vai tas tiek likvidēts, kā arī pretendents nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu 
apvienība. 
Komisija šādus dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms to 
iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. 
Pretendentam šajā apakšpunktā minēto izziņu ir tiesības ietvert piedāvājumā; 
3.1.3. Pretendentam 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Komisijas pieprasījuma jāiesniedz 
attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņa (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina, 
ka tam attiecīgajā ārvalstī, kurā tas ir reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR (viens simts 
piecdesmit euro). 
Komisija šādus dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms to 
iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.  
3.1.4. Iepirkuma nolikuma 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3..apakšpunktā norādītie dokumenti jāiesniedz: 

3.1.4.1. visiem personu apvienības dalībniekiem, ja pretendents ir personu apvienība; 
3.1.4.2. personālsabiedrībai, ja pretendents ir personālsabiedrība; 
3.1.4.3. komersantam (“mātes uzņēmumam”), kuram ir izšķirošā ietekme uz 

pretendentu, ja pretendents ir komersanta filiāle, kura reģistrēta Latvijā. 
3.2. Komisijas patstāvīgi iegūstamā informācija: 
3.2.1. Komisija pārbauda vai pretendents – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 
Komercreģistrā reģistrēts komersants – ir reģistrēts Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā; 
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Pretendentam ir tiesības pievienot piedāvājumam dokumentu (apliecinātu kopiju), kas apliecina, 
ka pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā; 
3.2.2. Komisija iegūst informāciju par to, vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma 
līguma slēgšanas tiesības (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), nav 
pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek 
piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā 
saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, kā arī pretendents nav ārzonā reģistrēta juridiskā 
persona vai personu apvienība; 
3.2.3. Komisija iegūst informāciju par to, vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma 
līguma slēgšanas tiesības piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā un dienā, kad pieņemts 
lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā nav nodokļu parādu, tajā 
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz EUR 150 (viens 
simts piecdesmit euro); 
3.2.4. Komisija 3.2.1., 3.2.2. un 3.2.3.apakšpunktā minēto informāciju iegūst arī par 
personālsabiedrību, ja pretendents ir personālsabiedrība, par katru pretendenta dalībnieku, ja 
pretendents ir personu apvienība, kā arī par komersantu (“mātes uzņēmumu”), kuram ir izšķirošā 
ietekme uz pretendentu, ja pretendents ir komersanta filiāle, kura reģistrēta Latvijā;  
3.2.5. Ja Komisijas rīcībā nonāk informācija, ka Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs 
(pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts Publisko 
iepirkumu likuma 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē ir saistīts ar pretendentu, kuram būtu 
piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības,  vai ir ieinteresēts kāda pretendenta, kuram būtu 
piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izvēlē un, ja Komisija konstatē  Iepirkuma 
nolikuma apakšpunktā minēto apstākļu esamību un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju 
ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem, Komisija pretendentu, kuram būtu piešķiramas 
Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības Iepirkumā. 
3.2.6. Komisija pārbauda vai  attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma 
slēgšanas tiesības, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu 
vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, 
vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, 
pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav noteiktas 
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktās 
sankcijas, kuras kavēs līguma izpildi. 
 
3.3. Prasības par pretendenta kvalifikāciju, pieredzi un atbilstību apliecinošie dokumenti: 

2.tabula 
Prasība Dokumenti un informācija 

3.3.1.  Pretendentam 2018., 2019., 2020. 
gadā vai 2021.gadā līdz piedāvājuma 
iesniegšanas dienai, ir pieredze vismaz 1 
(vienā) darījumā, kura ietvaros pretendents ir 
veicis trenažieru piegādi un uzstādīšanu,  un 
piegādes vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR 
(desmit tūkstoši euro) bez PVN; 

Pretendents, lai apliecinātu savu profesionālo 
pieredzi, nevar balstīties uz citas personas 
(apakšuzņēmēja) iespējām piegādē (piegāde 
šī punkta izpratnē -  trenažieru legālā 
iegūšanā un atsavināšanā gala pasūtītājam). 

Lai apliecinātu atbilstību Iepirkuma nolikuma 
3.3.1.apakašpunktā izvirzītajai prasībai, 
pretendents norāda informāciju, aizpildot 
Iepirkuma nolikuma 6.pielikumu “Pretendenta 
pieredzes apliecinājums”. 
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4. Piedāvājuma vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs 
4.1. Piedāvājuma iesniegšanas veida un noformējuma pārbaude 
4.1.1. ja piedāvājums neatbilst Iepirkuma nolikuma 1.4. un/vai 1.6. apakšpunktā noteiktajām 
prasībām, Komisija ir tiesīga izslēgt pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā, pieņemot 
lēmumu par tā piedāvājuma tālāku neizskatīšanu. 
 
4.2. Pretendenta kvalifikācijas pārbaude  
4.2.1. Pretendenta kvalifikācijas pārbaudes laikā Komisija veic pretendenta iesniegto 
dokumentu un/vai Komisijas patstāvīgi par katru pretendentu iegūstamās informācijas pārbaudi, 
lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām. 
4.2.2. Pretendents, kuru Komisija atzinusi par neatbilstošu Iepirkuma nolikumā noteiktajām 
pretendenta kvalifikācijas prasībām, tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un tā 
piedāvājums tālāk netiek izskatīts. 
4.2.3. Ja Komisija, patstāvīgi pārbaudot Iepirkuma nolikuma 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4. un 
3.2.5.apakšpunktā minēto informāciju, konstatē, ka pretendents, kuram atbilstoši Iepirkuma 
nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neatbilst 
šajos apakšpunktos izvirzītajām prasībām vai arī Komisijas konstatē Iepirkuma nolikuma 
3.2.6.apakšpunktā noteikto apstākļu esību vai arī pretendents, kuram atbilstoši Iepirkuma 
nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pēc 
Komisijas pieprasījuma noteiktajā termiņā neiesniedz Iepirkuma nolikuma 3.1.2., 3.1.3. un 
3.1.4.apakšpunktā noteiktos dokumentus, Komisija izslēdz pretendentu no turpmākas dalības 
Iepirkumā un tā piedāvājumu neizskata.  
4.2.4. Komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, 
kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.  
 
4.3. Piedāvājuma pārbaude un vērtēšana 
4.3.1.  Komisija veic pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē 
tehniskā piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikuma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija” 
izvirzītajām prasībām. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Iepirkuma nolikuma 
1.pielikumā “Tehniskā specifikācija” izvirzītajām prasībām, pretendenta piedāvājums tiek 
noraidīts un tā piedāvājums tālāk netiek izskatīts. 
4.3.2. Izvērtējot pretendenta finanšu piedāvājumu, Komisija pārbauda tā atbilstību Iepirkuma 
nolikuma 3.pielikumā “Finanšu piedāvājums” ietvertajām prasībām, kā arī vai pretendenta finanšu 
piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja finanšu piedāvājums neatbilst Iepirkuma nolikuma 
3.pielikumā “Finanšu piedāvājums” ietvertajām prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās 
dalības Iepirkumā un tā piedāvājums tālāk netiek izskatīts. Komisija, konstatējot aritmētiskās 
kļūdas, šīs kļūdas izlabo un informē pretendentu par aritmētisko kļūdu labojumu un laboto 
piedāvājuma summu, paziņojot tam Komisijas lēmumu par Iepirkuma procedūras rezultātiem. 
Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, Komisija ņem vērā 
izlabotās cenas.  
 
4.4. Piedāvājuma izvēle un piedāvājuma izvēles kritērijs 
4.4.1. Komisija par Iepirkuma uzvarētāju atzīst to pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums 
atbilst Iepirkuma nolikumā norādītajām prasībām un, kura piedāvājuma cena ir viszemākā. 
 
5. Iepirkuma līguma projekts 
5.1. Iepirkuma līguma projektu skatīt Iepirkuma nolikuma 4.pielikumā.  
5.2. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoņpadsmito daļu Iepirkuma procedūras 
rezultātā noslēgtais līgums 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās dienas tiks publicēts 
pircēja profilā, ievērojot komercnoslēpuma prasības. 
 
Nolikuma pielikumi: 
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1.pielikums Tehniskā specifikācija 
2.pielikums Tehniskais piedāvājums 
3.pielikums Finanšu piedāvājums 
4.pielikums Līguma projekts 
5.pielikums Pieteikums 
6.pielikums Pretendenta pieredzes apliecinājums 

 
 



Pielikums Nr.1  
Iepirkumam „Trenažieru piegāde un uzstādīšana 

Daugavas ledus hallei”, 
iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2021/11 

Nolikumam 
 

 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

“Trenažieru piegāde un uzstādīšana Daugavas ledus hallei” 
 

1. Darba apraksts 
 
1.1. Pretendentam jāveic trenažieru piegāde un uzstādīšana Daugavas ledus hallē,  Augšielā 1, 

Rīgā, Latvijā, LV-1009, saskaņā ar šajā tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. 
1.2. Preces ir paredzētas publiskās sporta zāles vajadzībām Daugavas ledus hallē. 
1.3. Trenažieru piegādes un uzstādīšanas laiks ne ilgāk kā 20 (divdesmit) dienas no 

abpusējas Līguma parakstīšanas. 
1.4. Trenažieriem jābūt vismaz 24 (divdesmit četru) mēnešu garantijai no to nodošanas 

Pasūtītājam brīža. Piedāvātajā garantijas laikā Pretendentam jānovērš trenažieru jebkura 
veida ražošanas un montāžas defekti par saviem līdzekļiem 5 (piecu) dienu laikā no 
Defektu akta saņemšanas dienas vai citā termiņā, ja Pasūtītājs un Izpildītājs par to ir 
vienojušies. Pretendentam jānodrošina trenažieru remonts vai nomaiņa pret jauniem 
trenažieriem. Garantijas laikā konstatēto defektu novēršana, trenažieru transportēšana 
no/uz Pasūtītāja telpām Pretendentam jāveic par saviem līdzekļiem. 

1.5. Pretendentam, kurš ieguvis Līguma slēgšanas tiesības, pēc abpusējas Līguma 
parakstīšanas jāveic sporta zāles mērīšanas darbi un jāizstrādā interjera projekts ar 
trenažieru izvietošanas iespējām. Trenažieru konfigurācija modelējama, ievērojot to 
sporta zāles plānojumu. Interjera projekts jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

1.6. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standartu nosaukums vai kāda cita 
norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var 
piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst 
tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina minimālos tehniskajā 
specifikācijā prasītos parametrus, iesniedzot dokumentu (vai norāde uz tīmekļa vietni), 
kas apliecina piedāvātās preces atbilstību tehniskajām prasībām.  

1.7. Trenažieriem jābūt jauniem un nelietotiem. 
1.8. Piedāvājuma cenā jāiekļauj arī trenažieru piegāde un uzstādīšana.  
1.9. Pretendentam, piegādājot trenažierus, ir jāapliecina, ka tie atbilst šīs tehniskās 

specifikācijas, kā arī Eiropas un Latvijas noteikumiem vai standartiem. 
  



2. Trenažieru tehniskais apraksts 
 

Nr. Trenažiera nosaukums Apraksts Daudzums 
1 Kardio trenažieri   
1.1. Velo trenežieris  Assault Airbike PRO vai 

ekvivalents 
2 gab 

1.2. Iekštelpu airēšanas trenežieris  Concept2 model D vai ekvivalents 2 gab 
2 Funkcionālo treniņu statīvi -  stiprināšanai pie sienas (skatīt informatīvo attēlu Nr.1) 
2.1. Pietupienu stacijas  3 kompl. 
2.2. Stieņa drošības ķērāji  2 kompl. 
2.3. Pievilkšanās stacijas  11 gab 
2.4. Atspiešanās līdztekas  2 gab 
2.5. Medicīnisko bumbu mērķi  6 gab 
2.6. Treniņu virves āķi  2 gab 
2.7. Korsetes treniņu rīks Core Trainer with rigs base 1 gab 

3 Brīvie svari   
3.1. Olimpiskie svarcelšanas stieņi 2,2m, 20kg smagi, svarnesība - 

544kg 
5 gab 

3.2. Bicepsasvara stienis (EZ curl bar) 1,2m, 50mm 1 gab 
3.3. Svaru fiksatori  lock jaw 5 kompl. 
3.4. Svaru fiksatori  spring collar 2 kompl. 

4 Olimpiskie kross treniņu diski (kopējais svars ne mazāks par 637 kg) 
4.1. Olimpiskais Gumijas Bumper disks  5 kg, 40-47 cm diametrs, SBR/BKG 10 gab 
4.2. Olimpiskais Gumijas Bumper disks  10 kg, 40-47 cm diametrs, 

SBR/BKG 
20 gab 

4.3. Olimpiskais Gumijas Bumper disks  15 kg, 40-47 cm diametrs, 
SBR/BKG 

10 gab 
 

4.4. Olimpiskais Gumijas Bumper disks  20 kg, 40-47 cm diametrs, 
SBR/BKG 

10 gab 
 

4.5. Olimpiskais R Gumijas tvēriena disks 1,25 kg 10 gab 
 

4.6. Olimpiskais R Gumijas tvēriena disks 2,5 kg 10 gab 
5 Gumijotas sešstūra hanteles   
5.1. Sešstūra hantele, pilnā gumijas (gan 

rokturis, gan hanteles gali) 
5 kg 1 kompl. 

5.2. Sešstūra hantele, pilnā gumijas (gan 
rokturis, gan hanteles gali) 

7,5 kg 1 kompl. 

5.3. Sešstūra hantele, pilnā gumijas (gan 
rokturis, gan hanteles gali) 

10 kg 1 kompl. 

5.4. Sešstūra hantele, pilnā gumijas (gan 
rokturis, gan hanteles gali) 

12,5 kg 1 kompl. 

5.5. Sešstūra hantele, pilnā gumijas (gan 
rokturis, gan hanteles gali) 

15 kg 1 kompl. 

5.6. Sešstūra hantele, pilnā gumijas (gan 
rokturis, gan hanteles gali) 

17,5 kg 1 kompl. 

5.7. Sešstūra hantele, pilnā gumijas (gan 
rokturis, gan hanteles gali) 

20 kg 1 kompl. 

5.8. Sešstūra hantele, pilnā gumijas (gan 
rokturis, gan hanteles gali) 

22,5 kg 1 kompl. 



5.9. Sešstūra hantele, pilnā gumijas (gan 
rokturis, gan hanteles gali) 

25 kg 1 kompl. 

5.10. Sešstūra hantele, pilnā gumijas (gan 
rokturis, gan hanteles gali) 

27,5 kg 1 kompl. 

5.11. Sešstūra hantele, pilnā gumijas (gan 
rokturis, gan hanteles gali) 

30 kg 1 kompl. 

6 Metāla svara bumbas:   
6.1. Metāla svara bumbas  6 kg 2 gab 
6.2. Metāla svara bumbas  8 kg 2 gab 
6.3. Metāla svara bumbas  12 kg 2 gab 
6.4. Metāla svara bumbas  16 kg 2 gab 
6.5. Metāla svara bumbas  20 kg 2 gab 
6.6. Metāla svara bumbas  24 kg 2 gab 

7 Medicīnas bumbas (wallball):   
7.1. 35cm medicīnas bumba, neatlecoša 4kg 1 gab 
7.2. 35cm medicīnas bumba, neatlecoša 6kg 2 gab 
7.3. 35cm medicīnas bumba, neatlecoša 9kg 2 gab 
7.4. 35cm medicīnas bumba, neatlecoša 12kg 1 gab 

8 Triecienbumba (slamball), svars 
norādīts lb. 

  

8.1. Triecienbumba  10 lb (mārciņa) 1 gab 
8.2. Triecienbumba  15 lb (mārciņa) 1 gab 
8.3. Triecienbumba  20 lb (mārciņa) 1 gab 

9 TRX treniņu piekares sistēma vai ekvivalents 
9.1. TRX  sistēma vai ekvivalents Suspension Training Club 4, club 

pack 4 vai ekvivalents 
2 kompl. 

9.2.  TRX sistēma vai ekvivalents RIP trainer vai ekvivalents 1 kompl. 

10 Līdzsvara pussfēra 
 

60-65cm (ar pumpi) 1 gab. 

11 Vingrošanas bumba Mīksta, 60-65cm 2 gab 
12 Vingrošanas paklāji   
12.1. Vingrošanas paklāji Airex Fitline 140 vai ekvivalents 4 gab 
12.2. Universālais vingrošanas paklāju 

statīvs  
Pie sienas stiprināms 1 kompl. 

13 Pie sienas stiprināms laika atskaites 
taimeris ar bluetooth funkciju 

 GymNext flex timer vai ekvivalents 
 

1 gab 

14 Smaguma virve (battle rope) 8-13kg, 35-40mm diametrā, vismaz 
9m gara 

2 gab 

15 Pliometriskā kaste Izmēri 50 x 60 x 76cm 2 gab 
16 Treniņu soli   
16.1. Pielāgojams sportošanas sols  Adjustable bench 2 gab 
16.2. Plakans sportošanas sols  Flat bench 2 gab 
17 Olimpisko disku glabāšanas statīvi   
17.1. Glabāšanas statīvs olimpiskajiem 

diskiem 
Ar riteņiem, vertikāls 2 gab 

17.2. Glabāšanas statīvs olimpiskajiem 
diskiem 

Horizontāls 2 gab 

18 Glabāšanas statīvi   



18.1. Olimpisko stieņu glabāšanas sienas 
statīvs  

Paredzēts visu stieņu glabāšanai  1 kompl. 

18.2. Medicīnisko bumbu statīvs  Paredzēts visu medicīnisko bumbu 
glabāšanai  

1 kompl. 

18.3. Hanteļu statīvs  Paredzēts visu hanteļu glabāšanai  1 kompl. 
18.4. Svara bumbu statīvs  Paredzēts visu svaru bumbu 

glabāšanai 
1 kompl. 

 
Informatīvs attēls Nr.1 (attēlam ir tikai ilustratīva nozīme, tas attēlo vēlamo funkcionālo treniņu 
statīvu izvietojumu) 
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2.pielikums 
Iepirkuma nolikumam  

“Trenažieru piegāde un uzstādīšana Daugavas ledus hallei”, 
iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2021/11 

 
Iepirkuma 

“Trenažieru piegāde un uzstādīšana Daugavas ledus hallei” 
 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
 

Pretendenta: _________________________________________ 
Tehniskais piedāvājums 

 
Ar šī piedāvājuma iesniegšanu apliecinām, ka nodrošināsim Preču piegādi un uzstādīšanu atbilstoši iepirkuma “Trenažieru piegāde un uzstādīšana 

Daugavas ledus hallei”, identifikācijas numurs DS 2021/11, iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām, tai skaitā, Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām 
prasībām.  
 

 
1. Trenažieru tehniskais apraksts  

 
Nr. Trenažiera nosaukums Apraksts Daudzums Pretendenta piedāvājums, 

norādot atbilst/neatbilst 
prasībām vai konkrētus 

parametrus, kur tas 
paredzēts 

Preces 1 
vienības 

cena/EUR 
(bez PVN 

1 Kardio trenažieri     
1.1. Velo trenežieris  Assault Airbike PRO vai ekvivalents 2 gab   
1.2. Iekštelpu airēšanas trenežieris  Concept2 model D vai ekvivalents 2 gab   

2 Funkcionālo treniņu statīvi -  stiprināšanai pie sienas (skatīt informatīvo attēlu Nr.1)   
2.1. Pietupienu stacijas  3 kompl.   
2.2. Stieņa drošības ķērāji  2 kompl.   
2.3. Pievilkšanās stacijas  11 gab   
2.4. Atspiešanās līdztekas  2 gab   
2.5. Medicīnisko bumbu mērķi  6 gab   
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2.6. Treniņu virves āķi  2 gab   
2.7. Korsetes treniņu rīks Core Trainer with rigs base 1 gab   

3 Brīvie svari     
3.1. Olimpiskie svarcelšanas stieņi 2,2m, 20kg smagi, svarnesība - 544kg 5 gab   
3.2. Bicepsasvara stienis (EZ curl bar) 1,2m, 50mm 1 gab   
3.3. Svaru fiksatori  lock jaw 5 kompl.   
3.4. Svaru fiksatori  spring collar 2 kompl.   

4 Olimpiskie kross treniņu diski (kopējais svars ne mazāks par 637 kg)   
4.1. Olimpiskais Gumijas Bumper disks  5 kg, 40-47 cm diametrs, SBR/BKG 10 gab   
4.2. Olimpiskais Gumijas Bumper disks  10 kg, 40-47 cm diametrs, SBR/BKG 20 gab   
4.3. Olimpiskais Gumijas Bumper disks  15 kg, 40-47 cm diametrs, SBR/BKG 10 gab 

 
  

4.4. Olimpiskais Gumijas Bumper disks  20 kg, 40-47 cm diametrs, SBR/BKG 10 gab 
 

  

4.5. Olimpiskais R Gumijas tvēriena disks 1,25 kg 10 gab 
 

  

4.6. Olimpiskais R Gumijas tvēriena disks 2,5 kg 10 gab   
5 Gumijotas sešstūra hanteles     
5.1. Sešstūra hantele, pilnā gumijas (gan 

rokturis, gan hanteles gali) 
5 kg 1 kompl.   

5.2. Sešstūra hantele, pilnā gumijas (gan 
rokturis, gan hanteles gali) 

7,5 kg 1 kompl.   

5.3. Sešstūra hantele, pilnā gumijas (gan 
rokturis, gan hanteles gali) 

10 kg 1 kompl.   

5.4. Sešstūra hantele, pilnā gumijas (gan 
rokturis, gan hanteles gali) 

12,5 kg 1 kompl.   

5.5. Sešstūra hantele, pilnā gumijas (gan 
rokturis, gan hanteles gali) 

15 kg 1 kompl.   

5.6. Sešstūra hantele, pilnā gumijas (gan 
rokturis, gan hanteles gali) 

17,5 kg 1 kompl.   

5.7. Sešstūra hantele, pilnā gumijas (gan 
rokturis, gan hanteles gali) 

20 kg 1 kompl.   

5.8. Sešstūra hantele, pilnā gumijas (gan 
rokturis, gan hanteles gali) 

22,5 kg 1 kompl.   



3 
 

5.9. Sešstūra hantele, pilnā gumijas (gan 
rokturis, gan hanteles gali) 

25 kg 1 kompl.   

5.10. Sešstūra hantele, pilnā gumijas (gan 
rokturis, gan hanteles gali) 

27,5 kg 1 kompl.   

5.11. Sešstūra hantele, pilnā gumijas (gan 
rokturis, gan hanteles gali) 

30 kg 1 kompl.   

6 Metāla svara bumbas:     
6.1. Metāla svara bumbas  6 kg 2 gab   
6.2. Metāla svara bumbas  8 kg 2 gab   
6.3. Metāla svara bumbas  12 kg 2 gab   
6.4. Metāla svara bumbas  16 kg 2 gab   
6.5. Metāla svara bumbas  20 kg 2 gab   
6.6. Metāla svara bumbas  24 kg 2 gab   

7 Medicīnas bumbas (wallball):     
7.1. 35cm medicīnas bumba, neatlecoša 4kg 1 gab   
7.2. 35cm medicīnas bumba, neatlecoša 6kg 2 gab   
7.3. 35cm medicīnas bumba, neatlecoša 9kg 2 gab   
7.4. 35cm medicīnas bumba, neatlecoša 12kg 1 gab   

8 Triecienbumba (slamball), svars 
norādīts lb. 

    

8.1. Triecienbumba  10 lb (mārciņa) 1 gab   
8.2. Triecienbumba  15 lb (mārciņa) 1 gab   
8.3. Triecienbumba  20 lb (mārciņa) 1 gab   

9 TRX treniņu piekares sistēma vai ekvivalents   
9.1. TRX  sistēma vai ekvivalents Suspension Training Club 4, club 

pack 4 vai ekvivalents 
2 kompl.   

9.2.  TRX sistēma vai ekvivalents RIP trainer vai ekvivalents 1 kompl.   

10 Līdzsvara pussfēra 
 

60-65cm (ar pumpi) 1 gab.   

11 Vingrošanas bumba Mīksta, 60-65cm 2 gab   
12 Vingrošanas paklāji     
12.1. Vingrošanas paklāji Airex Fitline 140 vai ekvivalents 4 gab   
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12.2. Universālais vingrošanas paklāju 
statīvs  

Pie sienas stiprināms 1 kompl.   

13 Pie sienas stiprināms laika atskaites 
taimeris ar bluetooth funkciju 

 GymNext flex timer vai ekvivalents 
 

1 gab   

14 Smaguma virve (battle rope) 8-13kg, 35-40mm diametrā, vismaz 
9m gara 

2 gab   

15 Pliometriskā kaste Izmēri 50 x 60 x 76cm 2 gab   
16 Treniņu soli     
16.1. Pielāgojams sportošanas sols  Adjustable bench 2 gab   
16.2. Plakans sportošanas sols  Flat bench 2 gab   
17 Olimpisko disku glabāšanas statīvi     
17.1. Glabāšanas statīvs olimpiskajiem 

diskiem 
Ar riteņiem, vertikāls 2 gab   

17.2. Glabāšanas statīvs olimpiskajiem 
diskiem 

Horizontāls 2 gab   

18 Glabāšanas statīvi     
18.1. Olimpisko stieņu glabāšanas sienas 

statīvs  
Paredzēts visu stieņu glabāšanai  1 kompl.   

18.2. Medicīnisko bumbu statīvs  Paredzēts visu medicīnisko bumbu 
glabāšanai  

1 kompl.   

18.3. Hanteļu statīvs  Paredzēts visu hanteļu glabāšanai  1 kompl.   
18.4. Svara bumbu statīvs  Paredzēts visu svaru bumbu 

glabāšanai 
1 kompl.   

 

 

 

 

 

 
 
 

Vārds, uzvārds, amats  
Paraksts   



3.pielikums 
iepirkuma „Trenažieru piegāde un uzstādīšana  

Daugavas ledus hallei”, 
iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2021/11,  

nolikumam 
  

iepirkuma “Trenažieru piegāde un uzstādīšana Daugavas ledus hallei” 
(Id.Nr. DS 2021/11)  

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 
<pretendenta nosaukums> piedāvā nodrošināt trenažieru piegādi un uzstādīšanu 

saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentāciju par šādu līgumcenu: 
Iepirkuma priekšmets Cena EUR bez PVN 

Trenažieru piegāde un uzstādīšana Daugavas ledus hallei  

 
Pretendents piedāvā __ (__________) mēnešu1 Garantijas perioda ilgumu Precei no tās 

nodošanas Pasūtītājam brīža. 
Preces vienību cenas Pretendents ir norādījis Pretendenta iesniegtajā tehniskajā 

piedāvājumā. 
Pretendents apņemas nodrošināt iepirkuma “Trenažieru piegāde un uzstādīšana 

Daugavas ledus hallei”, identifikācijas Nr. DS 2021/11, nolikumā noteikto termiņu ievērošanu 
attiecībā uz Preces piegādi un citu saistību izpildi. 

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas 
varētu ietekmēt līguma summu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, 
ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, saistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu 
piedāvājumam. 

Apliecinām, ka izmaksās ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas 
un mehānismi, visi ar darbu organizāciju saistītie izdevumi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet 
bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem 
aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 

Finanšu piedāvājuma cenās ir iekļautas visas ar saistību izpildi saistītās izmaksas, visi 
normatīvajos aktos paredzētie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, visas ar to netieši saistītās 
izmaksas,  kas ir saistošas pretendentam, lai nodrošinātu kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, 
kā arī visi riski, tajā skaitā visi iespējamie sadārdzinājumi. 

Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam 
prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā. 

Šim piedāvājumam un jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistoši 
līgumi, ar kuru projektiem esam iepazinušies un piekrītam.  

 

Paraksta pretendenta pilnvarota persona: 
 

 
1 Minimālais garantijas termiņš vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši. 



4.pielikums 
iepirkuma „Trenažieru piegāde un uzstādīšana  

Daugavas ledus hallei”, 
iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2021/11,  

nolikumam 
 

Projekts 
 

IEPIRKUMA LĪGUMS 
par Trenažieru piegādi un uzstādīšanu 

 
Rīgā       2021.gada__.____________ 
 
VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””, reģistrācijas Nr.50003140671, 
juridiskā adrese Augšiela 1, Rīga, LV-1009, kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv valdes 
loceklis Daniēls Nātriņš, (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un 
 
________________ reģistrācijas Nr.__________________, juridiskā adrese: 
____________________, (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), kuras vārdā uz statūtu pamata rīkojas 
_______________, no otras puses, turpmāk kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, 
 
pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA iepirkuma komisijas 2021.gada __.________pieņemto lēmumu 
par iepirkuma „Trenažieru piegāde un uzstādīšana Daugavas ledus hallei”, iepirkuma 
identifikācijas Nr. DS 2021/11, (turpmāk – iepirkums), rezultātu, noslēdz šāda satura līgumu 
(turpmāk – Līgums): 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Ar šo Līgumu PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS par atlīdzību apņemas šajā Līgumā 

noteiktajā termiņā un apjomā veikt kvalitatīvu Trenažieru (turpmāk – Prece) piegādi un 
uzstādīšanu (turpmāk – Darbi) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums) un 
IZPILDĪTĀJA iepirkumā iesniegto Finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums), atbilstoši 
PASŪTĪTĀJA norādījumiem un šā Līguma noteikumiem. 

1.2. IZPILDĪTĀJS piegādā Preci un veic Darbus PASŪTĪTĀJA norādītajā adresē 20 
(divdesmit) dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas. 

1.3. Ņemot vērā Pasūtītāja finanšu iespējas, Pasūtītājam ir tiesības samazināt Tehniskajā 
specifikācijā norādītās iepērkamās Preces/pakalpojuma apjomu par ne vairāk kā 20% 
(divdesmit procentiem). Šādā gadījumā katras Tehniskajā piedāvājumā iekļautās vienības 
cena paliek nemainīga. 

 
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Līguma kopējā summa ir ___________________ euro (______________ euro, 00 centi) 
(turpmāk – Līguma summa), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās 
vērtības nodoklis tiek maksāts atbilstoši Līguma summai Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktās procentu likmes apmērā. 

2.2. Līguma summā ir iekļauti visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie tiešie 
un netiešie nodokļi un nodevas, tajā skaitā transporta izdevumi un citi izdevumi, izņemot 
pievienotās vērtības nodokli, šā Līguma saistību pilnīgai izpildei. 

2.3. PASŪTĪTĀJS par savlaicīgu, kvalitatīvu un pilnīgu Preču piegādi un veiktajiem 
Darbiem maksā IZPILDĪTĀJAM Līguma summu, veicot pārskaitījumu bezskaidras 
naudas norēķinu veidā euro valūtā uz IZPILDĪTĀJA šajā Līgumā norādīto kontu bankā 
šādā kārtībā: 



2.3.1. avansa maksājumu 20% apmērā no Līguma summas  3 (trīs) darba dienu laikā 
no IZPILDĪTĀJA izrakstītā avansa rēķina saņemšanas dienas; 

2.3.2. noslēguma maksājumu 10 (desmit) darba dienu laikā, pamatojoties uz Pušu 
abpusēji parakstītu Preču un Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu (turpmāk – 
Akts), un pēc IZPILDĪTĀJA rēķina (turpmāk – rēķins) saņemšanas. 

2.4. PASŪTĪTĀJS kopā ar rēķina summu, papildus tai un atbilstoši tās apmēram maksā 
IZPILDĪTĀJAM pievienotās vērtības nodokli, Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 

2.5. Rēķinā jābūt ietvertai atsaucei uz šo Līgumu (Līguma noslēgšanas datums un 
PASŪTĪTĀJA Līguma reģistrācijas numurs), pretējā gadījumā PASŪTĪTĀJS var 
aizkavēt rēķina savlaicīgu samaksu, nesedzot zaudējumus IZPILDĪTĀJAM, kas var 
rasties tā rezultātā. 

2.6. Rēķina samaksa tiek uzskatīta par veiktu ar brīdi, kad PASŪTĪTĀJS ir veicis 
pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norādīto kontu bankā. 

 
3. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS  

3.1. IZPILDĪTĀJS apņemas: 
3.1.1. Veikt telpu, kurās tiks uzstādītas Preces, uzmērīšanu, lai nodrošinātu izgatavoto 

Preču optimālu izvietojumu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, 
3.1.2. piegādāt Preci un veikt Darbus labā kvalitātē, apjomā un termiņā, saskaņā ar šā 

Līguma noteikumiem, PASŪTĪTĀJA norādījumiem, ievērojot Latvijas 
Republikā spēkā esošos normatīvos aktus; 

3.1.3. Līguma izpildē ievērot PASŪTĪTĀJA lēmumus un ieteikumus, un sadarboties ar 
PASŪTĪTĀJU, visas darbības PASŪTĪTĀJA interesēs veikt norunātajos 
termiņos, vadīties pēc  PASŪTĪTĀJA norādījumiem un ieteikumiem atbilstoši 
godprātīgas un atvērtas darbības  principiem; 

3.1.4. izmantot Preču piegādēm un Darbu veikšanai savu darbaspēku, materiālus, 
tehniku, darbarīkus, transportu un citus līgumsaistību izpildei nepieciešamos 
resursus; 

3.1.5. nodrošināt, ka Preces tiek piegādātas labā kvalitātē un to uzstādīšanas Darbi tiek 
veikti apzinīgi, centīgi, profesionāli, augstākā vai līdzvērtīgā kvalitātē, ar to 
iemaņu, rūpības un centības līmeni, kāda piemīt citiem profesionāļiem, kas veic 
līdzīga veida preču piegādes un darbu veikšanu;  

3.1.6. uzņemties pilnu atbildību par Preču piegādē un Darbu veikšanā iesaistīto 
IZPILDĪTĀJA darbinieku rīcību kā par savu; 

3.1.7. ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma sniegt 
PASŪTĪTĀJAM informāciju par līgumsaistību izpildes gaitu un norisi; 

3.1.8. defektu akta sastādīšanas gadījumā, neatbilstošām Precēm un nekvalitatīvi 
veiktiem Darbiem trūkumus novērst ar saviem līdzekļiem, iekārtām, darbaspēku, 
materiāliem, darbarīkiem, transportu un citiem trūkumu novēršanai 
nepieciešamajiem resursiem, PASŪTĪTĀJA norādītajos termiņos. 

3.2. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt Līguma summu par atbilstoši šā Līguma 
noteikumiem un nosacījumiem veiktām Preču piegādēm un Darbiem šajā Līgumā 
paredzētajos termiņos un kārtībā. 

3.3. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par savu līgumsaistību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi, par 
jebkuriem termiņu kavējumiem, neprecīzi vai nekvalitatīvi piegādātām Precēm un 
veiktiem Darbiem. 

3.4. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka pilnībā pārzina Darbu saturu un apjomu, ir tiesīgs veikt Preču 
piegādes un Darbus atbilstoši šā Līguma noteikumiem. 



3.5. Par šā Līguma izpildes kontroli IZPILDĪTĀJA atbildīgā persona ir 
____________________ tālrunis +371 _____________ e-pasts: 
_____________________. 

4. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS  
4.1. PASŪTĪTĀJS apņemas: 

4.1.1. šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā samaksāt IZPILDĪTĀJAM avansu; 
4.1.2. šajā Līgumā noteiktajā kārtībā par savlaicīgi, kvalitatīvi un pilnīgi piegādātām 

Precēm un atbilstoši veiktiem Darbiem, ievērojot šā Līguma noteikumus, 
parakstīt IZPILDĪTĀJA sagatavotu Aktu; 

4.1.3. šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā samaksāt noslēguma maksājumu par 
atbilstoši šā Līguma noteikumiem piegādātām Precēm un veiktiem Darbiem;  

4.1.4. sniegt IZPILDĪTĀJAM visu tā rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama un 
varētu būt noderīga pilnīgai līgumsaistību izpildei; 

4.1.5. nodrošināt IZPILDĪTĀJA darbinieku piekļuvi Preču piegādes telpām, lai 
samontētu un uzstādītu piegādāto Preci. 

4.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs: 
4.2.1. nepieņemt Preci un Darbus un neparakstīt Aktu, ja konstatē, ka Prece vai Darbi ir 

nekvalitatīvi vai neatbilstoši šā Līguma noteikumiem; 
4.2.2. izvirzīt IZPILDĪTĀJAM pamatotas pretenzijas par sliktā kvalitātē vai citādi 

neatbilstoši šā Līguma noteikumiem piegādātām Precēm vai veiktiem Darbiem; 
4.2.3. nepieņemt Preci un/vai Darbus, norādot pamatojumu nepieņemšanai un termiņu, 

kurā IZPILDĪTĀJAM ir jānovērš neprecizitātes vai trūkumi. 
4.3. PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par IZPILDĪTĀJA iesniegtajā Finanšu piedāvājumā 

(Līguma 2.pielikums) pieļautajām kļūdām un nenes materiālo atbildību (neapmaksā) par 
Finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) neiekļautajām Preču piegādēm vai Darbu 
izpildei nepieciešamajām izmaksām. Šajā punktā minētās izmaksas sedz IZPILDĪTĀJS. 

 
 

5. PREČU PIEGĀDES UN DARBU VEIKŠANAS PIEŅEMŠANA – NODOŠANA 
5.1. Par atbilstoši šā Līguma noteikumiem un nosacījumiem piegādātu Preci un veiktiem 

Darbiem Puses paraksta IZPILDĪTĀJA sagatavotu un iesniegtu Aktu. 
5.2. Ja PASŪTĪTĀJS, Akta saņemšanas laikā pārbaudot piegādāto Preci un veiktos Darbus, 

konstatē, ka piegādātās Preces vai veiktie Darbi neatbilst PASŪTĪTĀJA noteiktajām 
prasībām, ir nepilnības vai neatbilstības šā Līguma noteikumiem un nosacījumiem, 
PASŪTĪTĀJS Preci un Darbus nepieņem. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS ne vēlāk kā 2 
(divu) darba dienu laikā sastāda trūkumu aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus. 
Trūkumu novēršana veicama Līguma 1.2. punktā minētā termiņa ietvaros. 

5.3. Pēc trūkumu novēršanas IZPILDĪTĀJS piegādātā Preces un veic Darbus atkārtoti 
saskaņā ar šā Līguma noteikumiem. 

5.4. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka trūkumi nav novērsti atbilstoši PASŪTĪTĀJA 
norādījumiem un šā Līguma noteikumiem, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs Preci vai attiecīgi 
Darbus nepieņemt, vienpusēji atkāpties no šā Līguma un pieprasīt atmaksāt samaksāto 
avansu.  

5.5. Prece tiek uzskatīta par piegādātu un Darbi tiek uzskatīti par veiktiem dienā, kad tiek 
abpusēji parakstīts Akts. PASŪTĪTĀJS iegūst īpašuma tiesības uz Preci ar Akta 
abpusējas parakstīšanas brīdi. 

5.6. Ja IZPILDĪTĀJS atsakās novērst trūkumus vai PASŪTĪTĀJS konstatē, ka trūkumi nav 
novērsti atbilstoši PASŪTĪTĀJA norādījumiem un šā Līguma noteikumiem, 
PASŪTĪTĀJS Aktu neparaksta un ir tiesīgs atteikties no visām Pasūtījumā minētajām 
Precēm un atkāpties no Pasūtījuma, par to rakstveidā paziņojot IZPILDĪTĀJAM.  



5.7. Ja IZPILDĪTĀJS nepiekrīt PASŪTĪTĀJA konstatētajām nepilnībām un starp Pusēm 
radušos strīdu nevar atrisināt Pušu pārrunu ceļā, strīds tiek risināts Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

 
6. GARANTIJA 

6.1. Preču garantijas laiks ir __ (_____________) mēneši. 
6.2. Preču garantijas laiks tiek skaitīts no Akta abpusējās parakstīšanas dienas. 
6.3. Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā (Līguma 6.1.punkts) ir konstatējis Precēm slēptos 

defektus (turpmāk – Defekti), PASŪTĪTĀJS nosūta IZPILDĪTĀJAM elektroniski uz šā 
Līguma 4.5.punktā norādīto e-pastu paziņojumu par Defektiem, kurā PASŪTĪTĀJS 
norāda plānoto Defekta akta sagatavošanas laiku, kas nevar būt īsāks par 2 (divām) darba 
dienām no šajā punktā minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas, un vietu. IZPILDĪTĀJAM 
ir pienākums nozīmēt pārstāvi, kuram ir pienākums ierasties pie PASŪTĪTĀJA 
paziņojumā norādītajā laikā un vietā. 

6.4. Šā Līguma 6.3.punktā minētajā gadījumā, piedaloties Pušu pārstāvjiem, tiek sagatavots 
Defektu akts, kurā norāda konstatētos Defektus un Pušu saskaņotos Defektu novēršanas 
termiņus un to veidus. Defektu akts tiek sagatavots 2 (divos) eksemplāros, katrai Pusei 
pa vienam eksemplāram. Ja šā Līguma 6.3.punktā minētajā gadījumā IZPILDĪTĀJA 
pārstāvis nav ieradies pie PASŪTĪTĀJA paziņojumā norādītajā laikā un vietā, 
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji sagatavot Defektu aktu pēc saviem ieskatiem, un 
šāds akts ir saistošs IZPILDĪTĀJAM ar tā sastādīšanas dienu. 

6.5. Garantijas laikā IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem novērš Defektus 5 (piecu) dienu 
laikā no Defektu akta saņemšanas dienas vai citā termiņā, ja Puses par to ir vienojušās. 

6.6. Par Defektu novēršanas dienu tiek uzskatīta diena, kad starp Pusēm parakstīts Defektu 
novēršanas akts. 

 
7. PERSONAS DATU APSTRĀDE 

7.1. Puses ir atbildīgas par šā Līguma izpildes ietvaros nodoto fizisko personu datu iegūšanas 
un nodošanas leģitimitāti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa 
regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 
un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības 
regula). 

7.2. Puses apliecina, ka šā Līguma izpildes ietvaros nodotie fizisko personu dati tiek apstrādāti, 
ievērojot visus piemērojamos normatīvos aktus saistībā ar personas datu apstrādi un tikai 
Līguma mērķa īstenošanai, Līgumā noteiktajā apjomā vai saistībā ar Līguma izpildi Pušu 
leģitīmo interešu nodrošināšanai. 

7.3. Puses vienojas, ka, lai nodrošinātu Līguma un tā izpildei noteiktos mērķus, personas dati 
var tikt nodoti citam pārzinim, kurš nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus, 
vai citam apstrādātājam, kurš apstrādā personas datus pārziņa vārdā. 

7.4. Puses apņemas nodrošināt datu subjekta personas datu glabāšanu spēkā esošajos 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā. 

7.5. Puses apņemas nodrošināt datu subjektam piešķirto tiesību ievērošanu, tai skaitā tiesības 
pieprasīt piekļuvi personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, 
tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības vērsties 
uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā. 

 
 

8. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA 
8.1. Līgums stājas spēkā ar Pušu pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika 

zīmoga datumu un ir spēkā līdz pilnīgai līgumsaistību izpildei,  



8.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa šajā Līgumā noteiktajos gadījumos un pēc abu Pušu 
rakstiskas vienošanās. 

8.3. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma tikai šajā Līgumā un Latvijas Republikas 
spēkā esošo normatīvo aktu noteiktos gadījumos. 

8.4. Līgums var tikt vienpusēji izbeigts, ja kāda no Pusēm pilnībā vai daļēji nepilda šā Līguma 
saistības, paziņojot to rakstiski otrai Pusei 10 (desmit) dienas iepriekš. 

8.5. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja: 
8.5.1. IZPILDĪTĀJS nokavējis Preču piegādes un / vai Darbu izpildes termiņu vairāk par 

3 (trīs) dienām; 
8.5.2. Prece neatbilst Līgumam, šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta Līgumā 

paredzētajā termiņā; 
8.5.3. IZPILDĪTĀJS Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas 

ziņas vai apliecinājumus; 
8.5.4. IZPILDĪTĀJS Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo 

aktu attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi; 
8.5.5. IZPILDĪTĀJS pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu; 
8.5.6. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā IZPILDĪTĀJAM ir 

piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla 
tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 
organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas; 

8.5.7. IZPILDĪTĀJS nodarījis PASŪTĪTĀJAM zaudējumus; 
8.5.8. IZPILDĪTĀJS patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā IZPILDĪTĀJS nav 

sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē; 
8.5.9. IZPILDĪTĀJAM pasludināts maksātnespējas process vai PASŪTĪTĀJA ieskatā 

iestājušies citi apstākļi, kas liedz vai liegs IZPILDĪTĀJAM turpināt Līguma izpildi 
saskaņā ar šā Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē PASŪTĪTĀJA 
tiesības, kuras izriet no Līguma; 

8.5.10. Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara; 
8.6. Līguma 8.5.punktā noteiktajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) 

dienā pēc attiecīga PASŪTĪTĀJA rakstveida paziņojuma par atkāpšanos nosūtīšanas 
IZPILDĪTĀJAM. 

8.7. Puses, izbeidzot Līgumu pirms termiņa, veic savstarpējos norēķinus, pamatojoties uz 
faktiski veikto piegāžu apjomu, par ko tiek sagatavots un abpusēji parakstīts pieņemšanas 
– nodošanas akts, tajā skaitā līgumsoda samaksu un zaudējumu atlīdzināšanu, 10 (desmit) 
darba dienu laikā, skaitot no vienošanās par Līguma izbeigšanu abpusējas parakstīšanas 
vai paziņojuma par Līguma izbeigšanu nosūtīšanas dienas. 

 
9. PUŠU ATBILDĪBA  

9.1. Puses viena pret otru ir pilnīgi atbildīgas par šajā Līgumā ietverto saistību izpildi, neizpildi 
vai nepienācīgu izpildi tādā kārtībā, kā to paredz šis Līgums un spēkā esošie Latvijas 
Republikas normatīvie akti. 

9.2. Par maksājumu termiņu neievērošanu PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 
0,1% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 
10% no Līguma summas. 

9.3. Par Līgumā ietverto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi IZPILDĪTĀJS maksā 
PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, 
ja IZPILDĪTĀJA pieļautais nokavējums ilgst vairāk kā 3 (trīs) dienas, IZPILDĪTĀJS 
maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas. 

9.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes, kas radusies sakarā ar 
Līgumā ietverto saistību pārkāpumu. 



10. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 
10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma 
noslēgšanas un kuru Puses nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas 
varas apstākļiem pieskaitāmas stihiskas nelaimes, katastrofas, epidēmijas izņemot 
COVID -19 epidēmiju un tās radītās sekas un ierobežojumus, un kara darbība, nemieri 
vai valsts varas institūciju izdoti normatīvie akti, lēmumi, kas tieši ierobežo Pušu saistību 
izpildi. 

10.2. Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Pusi, kura uz tiem 
atsaucas. 

10.3. Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās rakstiski informē par 
to otru Pusi. 

10.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanas gadījumā Puses vienojas par Līgumā noteikto 
saistību izpildes termiņu. 

 
11. CITI NOTEIKUMI 

11.1. Visus strīdus un nesaskaņas, kas varētu rasties, izpildot šo Līgumu, Puses risinās pārrunu 
ceļā. Gadījumā, ja tas neizdodas, Puses risina radušos strīdus un nesaskaņas Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

11.2. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kuru Puses ieguvušas viena no 
otras Līguma izpildes gaitā, izņemot likumā paredzētajos gadījumos.  

11.3. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm 
savstarpēji vienojoties. 

11.4. Korespondence, kas tiek nosūtīta otrai Pusei pa pastu, ir uzskatāma par saņemtu 7. 
(septītajā) dienā, skaitot no tās iesniegšanas pastā. 

11.5. Informācija, kas tiek nosūtīta uz šā Līguma 3.5.punktā noteikto e-pastu, uzskatāma par 
saņemtu tās nosūtīšanas dienā. 

11.6. Pusēm ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, rakstveidā 
informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā norādītajos rekvizītos, sakaru līdzekļu 
numuru nomaiņu, adrešu un kredītiestāžu rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām attiecībā 
uz Līgumā noteiktajām Pušu par Līguma izpildes kontroli atbildīgajām personām. Ja 
kāda Puse nav sniegusi informāciju par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par 
zaudējumiem, kas šajā sakarā radušies otrai Pusei. 

11.7. Līgums ar 3 (trīs) pielikumiem sagatavots un parakstīts latviešu valodā uz ___ (____) 
lapām, elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un 
satur laika zīmogu. Pusēm ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā. 

 
1. PUŠU REKVIZĪTI  

PASŪTĪTĀJS: IZPILDĪTĀJS: 
VSIA “Kultūras un sporta centrs 
“Daugavas stadions””, ,  

 

juridiskā adrese Augšiela 1, Rīga, LV-
1009 

 

reģistrācijas Nr.50003140671 Reģistrācijas Nr. 
Valsts kase Banka:  
Kods: TRELLV22 Kods:  
Konts:  Konts:   
 
Valdes loceklis D.Nātriņš 

 



DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO 
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 



5.pielikums 
Iepirkuma nolikumam  

“Trenažieru piegāde un uzstādīšana Daugavas ledus hallei”, 
iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2021/11 

 
PIETEIKUMS  

par piedalīšanos iepirkumā 
 “Trenažieru piegāde un uzstādīšana Daugavas ledus hallei” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2021/11) 

 

Komersants, 
___________________________________________________________________________,  

komersanta nosaukums 
___________________________________________________________________________, 

vienotais reģistrācijas numurs 
___________________________________________________________________________, 

komersanta bankas rekvizīti 

tā _____________________________________ (personas kods __________________) personā 
komersanta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods  

 
ar šī pieteikuma iesniegšanu: 
 piesakās piedalīties iepirkumā “Trenažieru piegāde un uzstādīšana Daugavas ledus hallei” (Nr. 

DS 2021/11) (turpmāk – Iepirkums); 
 apņemas ievērot Iepirkuma nolikuma un citu iepirkuma procedūras dokumentu prasības; 
 piekrīt visiem Iepirkuma nolikuma 4.pielikumā ietvertā līguma noteikumiem un apņemas 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā bez ierunām parakstīt minēto līgumu un pildīt 
visus tā noteikumus; 

 Informācija par uzņēmuma statusu1:  
 mazais uzņēmums;  
 vidējais uzņēmums.  

 apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas. 
 
 
Komersanta adrese 
_____________________________________________________________________, 
tālruņa  numurs, e-pasta adrese 
_____________________________________________________________________. 
Komersant izpildinstitūcijas pārstāvja/u vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds 

_____________________________________________________________________ 
 

 
1 Pretendents norāda vai atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam: 
 Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums 

un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;  
 Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 

personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 
43 miljonus euro. 



6.pielikums 
iepirkuma „Trenažieru piegāde un uzstādīšana  

Daugavas ledus hallei”, 
iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2021/11,  

nolikumam 
  

iepirkuma “Trenažieru piegāde un uzstādīšana Daugavas ledus hallei” 
(Id.Nr. DS 2021/11)  

 
PRETENDENTA PIEREDZES APLIECINĀJUMS  

saskaņā ar Nolikuma 3.3.1  
 
 
PRETENDENTS: 

*Pasūtītajam ir tiesības sniegto informāciju pārbaudīt, sazinoties ar norādīto 
pasūtītāju un pieprasot sniegtās informācijas apstiprinājumu. 

**Pretendentam jānorāda visa informācija, lai pasūtītājs varētu izvērtēt pretendenta 
un tā norādītās pieredzes atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
p. 
k. 

Pasūtītāja 
nosaukums 

Piegādes 
izpildes vieta 

Piegādes 
izpilde laiks 

Pasūtītāja 
kontaktpersona, 

tālruņa Nr.* 

Piegādātās preces 
vērtība bez PVN 

     

     


