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I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Mērķis 

Atklāta konkursa (turpmāk – Konkurss) mērķis ir, nodrošinot konkurenci, atklātumu, 

publiskumu un akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Pasūtītājs) līdzekļu 

efektīvu izmantošanu, izvēlēties pretendentu(-us), kurš(-i) veiks kvalitatīvu un saimnieciski 

izdevīgu: 

1.1. Konkursa 1.daļa: gāzes hromatogrāfa piegādi Inčukalna pazemes gāzes krātuves gāzes 

mērīšanas stacijai Nr.1, saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā pievienoto Tehnisko 

specifikāciju; 

1.2. Konkursa 2.daļa: gāzes hromatogrāfu laboratorijas iekārtas piegādi Gāzes pārvadei, 

saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto Tehnisko specifikāciju (turpmāk – Prece). 

 

2. Konkursa rīkotājs, nolikuma un papildus informācijas saņemšana 

2.1. Konkursa rīkotājs ir akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”, vienotais reģistrācijas 

Nr.40203041605, Stigu iela 14, Rīga, LV-1021. 

2.2. Konkursa nolikumu (turpmāk – Nolikums) ieinteresētais piegādātājs (turpmāk – 

Pretendents) var lejupielādēt no Pasūtītāja tīmekļa vietnes www.conexus.lv  sadaļas 

“Piedāvājumi/Iepirkumi”. 

2.3. Pasūtītājs informācijas sniegšanai attiecībā uz Konkursu ir pilnvarojis: 

2.3.1. tehniskajos jautājumos par hromatogrāfa piegādi Inčukalna pazemes gāzes krātuvei 

–Tehniskās attīstības un investīciju departamenta Projektu vadības biroja projektu 

vadītāju Vadimu Čugaju, mobilais tālrunis 28655643, e-pasts: 

Vadims.Cugajs@conexus.lv; 

2.3.2. tehniskajos jautājumos par hromatogrāfu laboratorijas iekārtas piegādi Gāzes 

pārvadei – Gāzes pārvades Gāzes regulēšanas staciju dienesta vadītāju Aleksandru 

Bezzubcevu, mobilais tālrunis 29407822, e-pasts: 

Aleksandrs.Bezzubcevs@conexus.lv; 

2.3.3. jautājumos par Konkursa procedūru un Nolikumā iekļautajām prasībām – Juridiskā 

departamenta Iepirkumu daļas vadošo juriskonsulti Ingu Krastiņu, e-pasts: 

Inga.Krastina@conexus.lv.  

2.4. Pretendenti jautājumus var uzdot, nosūtot tos elektroniski 2.3.punktā norādītajām 

kontaktpersonām. Pasūtītājs uz iesniegtajiem skaidrojumu pieprasījumiem atbildēs elektroniski 

3 (trīs) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. 

3. Konkursa veids 

Konkurss tiek organizēts kā atklāts konkurss, Pasūtītājam publiski uzaicinot Pretendentus 

iesniegt piedāvājumus (turpmāk – Piedāvājums). Piedalīšanās Konkursā ir Pretendentu brīvas 

gribas izpausme ar vienādiem noteikumiem visiem Pretendentiem. 

4. Norādījumi Pretendentiem 

4.1. Konkursā var piedalīties juridiska vai fiziska persona, kas var nodrošināt Nolikumā 

noteikto Preču piegādi atbilstoši iepirkuma priekšmetam, kam ir Nolikuma prasībām atbilstoša 

pieredze un kas atbilst iepirkuma procedūras dokumentācijā pārējām noteiktajām prasībām. 

4.2. Pretendentam Piedāvājums jānoformē atbilstoši Nolikuma prasībām. Piedāvājums 

jāiesniedz par Preču piegādi par vienu vai abām daļām atbilstoši Nolikuma noteikumiem, tai 

http://www.conexus.lv/
mailto:Vadims.Cugajs@conexus.lv
mailto:Aleksandrs.Bezzubcevs@conexus.lv
mailto:Inga.Krastina@conexus.lv
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skaitā saskaņā ar Nolikuma 1. un 2.pielikumā pievienotajām Tehniskajām specifikācijām 

(turpmāk – Tehniskā specifikācija).  

4.3. Pretendentam ir rūpīgi jāiepazīstas ar Nolikumu, jāievēro visas Nolikumā un tā 

pielikumos minētās prasības un noteikumi un jāuzņemas atbildība par Piedāvājuma atbilstību 

Nolikuma prasībām. 

4.4. Piedāvājuma iesniegšana nozīmē Pretendenta skaidru un galīgu Pretendenta nodomu 

piedalīties Konkursā un Nolikumā ietverto nosacījumu un noteikumu akceptēšanu, apliecinot 

izpratni par Nolikumā iekļautajām prasībām. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, 

kurš to iesniedzis. Vēlāk atklātie Piedāvājuma trūkumi vai neatbilstības Nolikuma prasībām 

nedod Pretendentam pamatu Piedāvājuma cenas palielināšanai vai Preces piegādes izpildes 

termiņa pagarināšanai.  

4.5. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas tam radušies saistībā ar Piedāvājuma 

sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par šīm izmaksām, 

neatkarīgi no Konkursa rezultāta. 

4.6. Pretendentam ir tiesības slēgt līgumu apakšuzņēmēju Preču piegādei ar noteikumu, ka 

pilnu atbildību par paredzamā līguma izpildi uzņemas Pretendents. Ja Pretendents ir paredzējis 

par kādu Piedāvājuma daļu slēgt līgumu ar apakšuzņēmēju, tam jābūt skaidri norādītam 

Piedāvājumā. Šādā gadījumā Pretendentam par apakšuzņēmējiem ir jāiesniedz Nolikuma 

7.punktā norādītie dokumenti. 

4.7. Piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņa paredzamā līguma izpildes laikā 

pieļaujama tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. 

4.8. Pasūtītājs izslēdz no turpmākas dalības Konkursā Pretendentu, ja pastāv vismaz viens 

no šādiem apstākļiem: 

4.8.1. Pretendents neatbilst jebkurai no Nolikuma 6.punktā minētajām atlases 

prasībām vai Pretendents nav iesniedzis visus Nolikuma 7.punktā minētos 

dokumentus; 

4.8.2. Pretendents Piedāvājumam nav pievienojis aizpildītu Piedāvājuma vēstuli 

(turpmāk – Piedāvājums vēstule) (paraugs Nolikuma 3. un 4.pielikumā);  

4.8.3. Pretendents savā Piedāvājumā ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju 

tā kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju, 

4.8.4. Pretendents nav sniedzis skaidrojumus vai nav ieradies uz skaidrojošo 

sanāksmi saskaņā ar Nolikuma 21. un 22.punktu, vai arī nav sniedzis citu 

Pasūtītāja pieprasīto informāciju. 

4.9.  Jebkurš Pretendenta Piedāvājumā iekļautais noteikums vai nosacījums, kas ir pretrunā 

ar Nolikumu, var būt par iemeslu Piedāvājuma noraidīšanai. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt 

jebkuru Piedāvājumu, kurš neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām. 

II. INFORMĀCIJA PAR KONKURSA PRIEKŠMETU 

5. Konkursa priekšmets, tā kvantitatīvais un kvalitatīvais raksturojums 

5.1. Konkursa un paredzamā līguma priekšmets ir sadalīts divās daļās: 

5.1.1. 1. daļa – gāzes hromatogrāfa piegāde Inčukalna pazemes gāzes krātuves gāzes 

mērīšanas stacijai Nr.1, kas jāveic saskaņā ar noslēgto līgumu, Konkursa 
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tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums), Pretendenta piedāvājumu, kā 

arī ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības; 

5.1.2. 2. daļa – gāzes hromatogrāfu laboratorijas iekārtas piegāde, kas jāveic saskaņā 

ar noslēgto līgumu, Konkursa tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2.pielikums), 

Pretendenta piedāvājumu, kā arī ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasības.  

5.2. Preces piegādes vieta konkursa 1. daļā: akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” 

Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144, Latvija. 

5.3. Preces piegādes vieta konkursa 2. daļā: akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” Gāzes 

pārvades noliktava, Stigu ielā 14, Rīga, LV-1021, Latvija. 

5.4. Preču piegādes noteikumi: DPP (Delivered at Place Paid) (Incoterms 2020).  

5.5. Preces piegādes termiņš konkursa 1. daļā: ne vēlāk kā līdz 2020.gada 28.augustam. 

5.6. Preces piegādes termiņš konkursa 2. daļā: ne vēlāk kā līdz 2020.gada 4.decembrim.  

III. PRETENDENTA ATLASES NOTEIKUMI 

6. Pretendentam ir tiesības piedalīties Konkursā, ja attiecībā uz to pastāv šādi apstākļi: 

6.1. Pretendents ir reģistrēts kā komercsabiedrība Latvijas Republikas komercreģistrā vai 

savas mītnes zemes Uzņēmumu reģistrā vai tam pielīdzinātā reģistrā, vai Pretendents fiziska 

persona ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu 

dienestā vai savas mītnes zemes attiecīgā tam pielīdzinātā institūcijā. 

6.2. Pretendentam ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze Nolikuma prasībām atbilstošu Preču 

izgatavošanā, pārdošanā un/vai piegādē. 

6.3. Pretendentam Latvijas Republikā vai savā mītnes zemē nav nodokļu parādu, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 

150 euro. 

6.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

Pretendenta saimnieciskā darbība, pretendents nav iesaistīts tiesvedībā, kas apdraud Pretendenta 

maksātspēju, kā arī nav konstatējams, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam 

Pretendents var tikt likvidēts. 

6.5. Pretendents ir iesniedzis visus Nolikuma 7.punktā minētos dokumentus un tie dod 

Pasūtītājam skaidru un patiesu priekšstatu par Pretendenta spēju izpildīt paredzamo līgumu visā 

tā darbības termiņā. 

7. Iesniedzamie dokumenti 

Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendentam jāpievieno šādi dokumenti, kas apliecina tā tiesības 

piedalīties Konkursā un tā pietiekamu kvalifikāciju, kā arī sniedz vispārēju informāciju par 

Pretendentu (izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, 

Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet 

ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus – ja tie izdoti ne agrāk 

kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis 

īsāku termiņu): 

7.1. Attiecīgās daļas piedāvājuma vēstule, kas aizpildīta un noformēta atbilstoši Nolikuma 3. 

un 4.pielikumā pievienotajiem paraugiem; 

7.2. izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes (ja Pretendents ir Latvijas 

Republikas rezidents) par to, ka Pretendentam nav nodokļu (nodevu) un sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (ne vecāka par vienu 



  

5 

 

mēnesi no piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa) vai izziņa (ja Pretendents nav Latvijas 

Republikas rezidents) no Pretendenta mītnes zemes kompetentas valsts nodokļu iestādes par to, 

ka Pretendentam nav nodokļu (nodevu) un sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, 

kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (ne vecāka par sešiem mēnešiem no piedāvājumu 

iesniegšanas pēdējā termiņa); 

7.3. izraksts (izdruka) no Pretendenta mītnes zemes Uzņēmumu reģistra vai tam pielīdzināta 

reģistra atbilstoši tās valsts noteikumiem, kurā Pretendents izveidots, ar informāciju par 

komersanta izpildinstitūcijas pārstāvības tiesībām, prokūru, reģistrācijas vietu, datumu un 

reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona), vai izrakstu (izdruku vai apliecinātu 

kopiju), kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs (ja 

Pretendents ir fiziska persona). Ja Pretendents ir Latvijas Republikā reģistrēta 

komercsabiedrība, šo izrakstu (izdruku) var neiesniegt; 

7.4. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai pretendenta mītnes zemes Uzņēmuma 

reģistra vai tiem pielīdzināmiem reģistra izziņa par to, ka pretendents nav pasludināts par 

maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai 

pārtraukta; 

7.5. informācija par Pretendenta vismaz 3 (trīs) gadu pieredzi Nolikuma prasībām atbilstošu 

Preču izgatavošanā, pārdošanā un/vai piegādē, norādot pasūtījuma izpildes gadu, Pretendenta 

izgatavotās, pārdotās vai piegādātās preces, kā arī pasūtītāju nosaukumu (paraugs Nolikuma 5. 

pielikumā). 

7.6. Preces tehniskā dokumentācija saskaņā ar Konkursa attiecīgās daļas Tehniskajā 

specifikācijā noteiktajām prasībām; 

7.7. Apliecinājums, ka attiecībā uz viņu kā komersantu, viņa valdes vai padomes locekļiem, 

pārstāvēttiesīgajām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt 

viņus darbībās kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 

būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē šī konkursa 

līguma izpildi. 

IV. PIEDĀVĀJUMU SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA, PIEDĀVĀJUMA 

CENA 

8. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana 

8.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz noformētu vienā no šādiem veidiem: 

8.1.1. papīra formātā vienā oriģinālā eksemplārā un papildus piedāvājuma kopija 

elektroniskā formātā (PDF formātā (ar meklēšanas iespēju)), kas saglabāta 

elektroniskajā datu nesējā (CD, DVD vai USB zibatmiņa); 

8.1.2. elektroniskā formātā (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .odf vai .pdf), ievērojot normatīvos 

aktus par elektronisko dokumentu noformēšanu, parakstītu ar drošu elektronisko 

parakstu, kas satur laika zīmogu un kas ievietots elektroniskajā datu nesējā (CD, DVD 

vai USB zibatmiņa). 

8.2. Iesniedzot dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu elektroniskā formātā, dokumentu elektroniskās kopijas 

pievieno atsevišķā datnē (.pdf, .jpg, .tiff vai .png), apliecinājuma parakstu noformējot vienā no 

šādiem veidiem: 

8.2.1. atsevišķā datnē, ko kopā ar kopiju paraksta ar drošu elektronisko parakstu un 

laika zīmogu kā vienu datni; 
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8.2.2. ja dokumenta elektroniskās kopijas ir .pdf formātā, pievienojot drošu 

elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. 

8.3. Visi ar Piedāvājumu saistītie dokumenti, izņemot sertifikātus un tehnisko dokumentāciju, 

jāiesniedz latviešu valodā. Sertifikāti un tehniskā dokumentācija var būt latviešu vai angļu 

valodā. Sertifikātiem un tehniskajai dokumentācijai, kura ir citā valodā, kā norādīts iepriekš, 

jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 

2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi 

valsts valodā". 

8.4. Piedāvājuma vēstule jāparaksta personai, kurai ir pārstāvības tiesības vai kura ir pilnvarota 

to darīt pretendenta vārdā. Personas, kura parakstījusi Piedāvājumu, pilnam vārdam, uzvārdam 

un amatam jābūt norādītam zem paraksta. Ja piedāvājums sagatavots elektroniskā formātā, 

Piedāvājumā ietvertie dokumenti jāparaksta kopā kā viena datne, ietverot atsevišķu datni, kurā 

norādītas pievienotās datnes (datnes nosaukums un īss saturs). 

8.5. Ja pirms Piedāvājuma iesniegšanas Piedāvājuma dokumentos ir veikta kļūdu labošana vai 

izdarītas izmaiņas vai papildinājumi, tad tas ir jānorāda attiecīgā Piedāvājuma dokumenta beigās 

un jāapliecina ar tās personas parakstu, kas paraksta Piedāvājumu un tam pievienotos 

dokumentus.  

8.6. Ja pretendents ir ārvalstīs reģistrēts komersants, tad tā Piedāvājuma vēstulē ir jānorāda, vai: 

8.6.1. tas ir/nav uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu likuma "Par uzņēmumu 

ienākuma nodokli" izpratnē, 

8.6.2. tas ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai noslēgta Konvencija par 

nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk – Nodokļu 

konvencija). 

8.7. Piedāvājuma vēstulē jānorāda Pretendenta kontaktpersona, kuru Pretendents ir pilnvarojis 

risināt ar Piedāvājumu saistītos jautājumus Konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālruņa 

numurs, e-pasts. 

8.8. Piedāvājumam papīra formātā (t.sk. visu tā pielikumu) lapām jābūt numurētām, cauršūtām, 

norādot cauršūto lapu skaitu. Piedāvājuma un tā pielikumu lapām jānodrošina kopēja 

numerācija. 

8.9. Piedāvājumā, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, vārdiem un skaitļiem 

jābūt skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem un dzēsumiem. Pretrunu gadījumā starp 

vārdiem un skaitļiem, par noteicošo tiek uzskatīts vārdiskais formulējums. 

8.10. Piedāvājumam papīra formātā ar papildus piedāvājumu kopiju elektroniskā formātā 

jābūt ievietotam aploksnē, aploksnei jābūt slēgtai un uz tās jābūt šādam uzrakstam: 

 

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” 

Stigu ielā 14, Rīgā, LV-1021 

Piedāvājums atklātam konkursam  

“Par gāzes hromatogrāfa piegādi Inčukalna pazemes gāzes krātuves gāzes mērīšanas 

stacijai Nr.1 un gāzes hromatogrāfu laboratorijas iekārtas piegādi Gāzes pārvadei” 

____.daļai 

Neatvērt pirms 2020.gada 2.marta plkst. 15.00 

Atvērt tikai Iepirkuma komisijas klātbūtnē! 

 

8.11. Uz aploksnes jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei. Aploksnē jābūt 

ievietotam Piedāvājuma oriģinālam (ja iesniegts papīra formātā), kas attiecīgi apzīmēts 

“Oriģināls”. 
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8.12. Pretrunu gadījumā starp Piedāvājuma oriģinālu un elektronisko kopiju, par noteicošo 

tiks uzskatīts Piedāvājuma oriģināls. 

8.13. Pasūtītājs neatbild par tāda Piedāvājuma priekšlaicīgu atvēršanu, kurš nav noformēts 

atbilstoši iepriekš norādītajām prasībām. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums šādu 

Piedāvājumu noraidīt. 

9. Piedāvājuma cena 

9.1. Piedāvājuma cena jānorāda euro (EUR).   

9.2. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visi nodokļi un nodevas, izņemot Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokli (PVN), kas Piedāvājumā ir jānorāda 

atsevišķi. 

9.3. Piedāvājuma cena tiek norādīta Piedāvājuma vēstulē, aizpildot tajā paredzētās pozīcijas. 

9.4. Iepirkuma komisija vērtē Piedāvājuma cenu bez PVN. 

V.PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA 

10. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš 

10.1. Pretendentam Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz akciju sabiedrībai 

“Conexus Baltic Grid”, Stigu ielā 14, Rīgā līdz 2020.gada 2.martam, plkst. 15.00 (pēc Latvijas 

laika), tālrunis +371 67819032. 

10.2. Piedāvājumu var nogādāt ar kurjeru vai iesniegt personīgi, vai nosūtīt pa pastu ar 

noteikumu, ka Piedāvājums tiks saņemts Nolikuma 10.1.punktā noradītajā Piedāvājumu 

iesniegšanas vietā un laikā. 

10.3. Risku par Piedāvājuma piegādāšanu uzņemas Pretendents. 

10.4. Piedāvājumi, kuri tiks saņemti pēc Nolikuma 10.1.punktā noteiktā termiņa, tiks nosūtīti 

atpakaļ neatvērti neatkarīgi no kavēšanās iemesla. 

10.5. Piedāvājumu dokumentus, ieskaitot Piedāvājuma izmaiņas un/vai atsaukumus, atver 

Iepirkuma komisija 2020.gada 2.martā plkst. 15.00 (pēc Latvijas laika), akciju sabiedrības 

“Conexus Baltic Grid” Stigu ielā 14, Rīgā, 1.stāva apspriežu telpā. 

10.6. Iepirkuma komisija atver tikai tos Piedāvājumus, kurus Pasūtītājs būs saņēmis Nolikumā 

noteiktajā termiņā. Ar nokavējumu iesniegtais Piedāvājums un Piedāvājums, kura atsaukums ir 

akceptēts, bez atvēršanas tiek nosūtīts atpakaļ pa pastu uz adresi, kas norādīta uz aploksnes. 

10.7. Aploksnes ar uzrakstu “Piedāvājuma atsaukums” tiek atvērtas pirmās, bet aploksnes ar 

Piedāvājumiem, uz kuriem attiecas šie atsaukumi, netiek atvērtas. 

10.8. Aploksnes ar uzrakstu „Piedāvājuma izmaiņas” tiek atvērtas secīgi ar attiecīgā 

Pretendenta Piedāvājuma dokumenta aploksnes atvēršanu. 

10.9. Pretendenta nosaukums, Piedāvājuma atsaukums (ja tāds saņemts), Piedāvājuma 

izmaiņas (ja tādas saņemtas), Piedāvājuma cena un cita informācija, pēc Iepirkuma komisijas 

ieskatiem, Piedāvājumu atvēršanas procedūras laikā tiek norādīta Iepirkuma komisijas 

noformētā Piedāvājumu atvēršanas sēdes protokolā. 

10.10.  Pretendenta pārstāvji drīkst piedalīties Piedāvājuma atvēršanā. Piedāvājumu atvēršanā 

klātesošie Pretendentu pārstāvji uzrāda personu apliecinošu dokumentu, dokumentu par 

Pretendenta pārstāvības tiesībām, prokūru vai attiecīgu pilnvarojumu, paziņo pārstāvamā 

Pretendenta nosaukumu, adresi un savu amatu un kontakttālruni. 
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10.11. Atverot Piedāvājumus, Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs vai cits Iepirkuma komisijas 

loceklis nolasa katra Piedāvājuma datus (Piedāvājuma cena bez PVN, samaksas noteikumi, 

garantijas laiks), kas tiek ierakstīti Iepirkuma komisijas protokolā. 

10.12. Pretendentu pārstāvji Piedāvājumu vērtēšanā nepiedalās. 

10.13. Pretendents pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs veikt izmaiņas 

Piedāvājumā vai atsaukt Piedāvājumu, par to rakstiskā formā paziņojot Pasūtītājam. 

10.14. Piedāvājuma izmaiņas un atsaukums jāsagatavo, jānoformē un jāiesniedz tādā pašā 

kārtībā kā Piedāvājums, papildus attiecīgi nomarķējot ar uzrakstu „Piedāvājuma izmaiņas” vai 

“Piedāvājuma atsaukums”. 

10.15. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz Pretendenta turpmāku dalību 

Konkursā. 

VI. PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJI, PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA 

UN UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA 

11. Par Konkursa uzvarētāju tiek atzīts Pretendents, kurš iesniedzis Nolikuma prasībām 

pilnībā atbilstošu saimnieciski izdevīgāko Piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā noteikto 

vērtēšanas kārtību. 

12. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji ir atspoguļoti tabulā: 

 

Kritērijs 

 
Punkti 

(kritērija svars %) 

Izmaksu kritērijs, t.sk.: 90 

Piedāvājuma cena 85 

Samaksas noteikumi 5 

Tehniskais kritērijs, t.sk.: 10 

Preces garantijas laiks 10 

Kopā izmaksu un tehniskais kritērijs 100 

 
13. Izmaksu kritērijs “Piedāvājuma cena” tiek novērtēts šādi: Piedāvājumam ar viszemāko 

cenu tiek piešķirts maksimālais kritērija punktu skaits (85), bet pārējiem Piedāvājumiem punkti 

tiek aprēķināti pēc formulas: 

Zemākā Piedāvājuma cena / Piedāvājuma “N” cena * 85 (kritērija svars). 

14. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas, un to izlabos, ja 

tāda tiek konstatēta. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo 

pretendentam. Pamatoti labotā Piedāvājuma cena tiek uzskatīta par saistošu pretendentam. Ja 

pretendents nepiekrīt Iepirkuma komisijas pamatoti veiktajam kļūdu labojumam, tā 

Piedāvājums tiek noraidīts. 

15. Piedāvājuma cena tiek koriģēta, pieskaitot vai atņemot summas saistībā ar aritmētisko 

kļūdu labojumiem tādā veidā, lai Piedāvājumu izvērtēšanā tiek salīdzinātas Piedāvājumu cenas, 

kurās iekļauts pilns Preces apjoms. 

16. Finanšu kritērijs “Samaksas noteikumi” tiks vērtēts pēc algoritma, kurā Pretendents ar 

vismazāko avansa summu saņems maksimālo punktu skaitu 10. Par citiem piedāvājumiem 

punkti tiks piešķirti proporcionāli: 

5 punkti Avanss 0% 

4 punkti Avanss 5% 

3 punkti Avanss 10% 

2 punkti Avanss 15% 
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1 punkts Avanss 20% 

0 punkti Avanss 25% 

Piedāvājumi, kuru avanss pārsniegs 25%, tiks noraidīti kā neatbilstoši nolikumam. 

Ja avansa apmērs Piedāvājumā tiks norādīts citādāk kā tabulā (piemēram, 7%), tad kritērija 

punkti tiks piešķirti par tuvāko zemāko avansa apmēru (piemēram, 5%). 

17. Tehniskais kritērijs “Preces garantijas laiks” tiks vērtēts atbilstoši algoritmam, kur 

Pretendents ar visgarāko garantijas laiku saņems maksimālo punktu skaitu 10. Pārējiem 

piedāvājumiem punkti tiks piešķirti proporcionāli. 
X/Z*10 = iegūstamais punktu skaits, kur: 

X-pretendenta piedāvātais garantijas laiks; 

Z-pretendenta piedāvātais visgarākais garantijas laiks. 

Ja kā garantijas laiks Piedāvājumā tiks norādīts gads ar mēnešiem (piemēram, 1 gads un 6 

mēneši), tad kritērija punkti tiks piešķirti par pilniem gadiem (piemēram, 1 gads).  

Ja preces garantijas laiks tiks norādīts mazāks nekā 2 gadi, Pretendenta piedāvājums tiks 

noraidīts. 

18. Kopvērtējumā punkti tiks aprēķināti šādi:  

Punkti kopā = izmaksu kritērija punkti + tehniskā kritērija punkti. 

19. Iepirkuma komisija par Konkursa uzvarētāju atzīs Pretendentu, kura Piedāvājums būs 

saimnieciski visizdevīgākais, t.i., ieguvis visvairāk punktus kopvērtējumā. 

20. Iepirkuma komisijai nav pienākums par Konkursa uzvarētāju atzīt Piedāvājumu ar 

viszemāko Piedāvājuma cenu. 

21. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no Pretendenta rakstisku skaidrojumu par viņa 

iesniegto Piedāvājumu. Atbildes uz jautājumiem pretendentam jānosūta Pasūtītājam pa 

elektronisko pastu pieprasījumā norādītajā termiņā. 

22. Iepirkuma komisija ir tiesīga uzaicināt Pretendentu uz skaidrojošo sanāksmi 

Piedāvājuma detaļu precizēšanai. 

23. Iepirkuma komisija noraida tādu Piedāvājumu, kurš paredz tādu Preču piegādi, kas 

neatbilst Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām vai kurš neatbilst Nolikuma prasībām, 

vai kura iesniedzēju Iepirkuma komisija atzīst par neatbilstošu vai nepietiekoši kvalificētu Preču 

piegādei. 

24. Iepirkuma komisija katrā Konkursa daļā par uzvarētāju var atzīt vienu Pretendentu. 

25. Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt Konkursu jebkurā laikā pirms noslēgts līgums ar 

Konkursa uzvarētāju, neuzņemoties nekādas saistības pret Pretendentiem. 

26. Ja neviens no iesniegtajiem Piedāvājumiem neatbilst Nolikuma noteikumiem, Pasūtītājs 

pieņem lēmumu izbeigt Konkursu. 

27. Ja Konkursa katrā daļā iesniegts tikai viens Piedāvājums, Iepirkuma komisija lemj, vai 

tas ir atbilstošs un saimnieciski izdevīgs un vai ir iespējama līguma slēgšana ar vienīgo 

Pretendentu. 

28. Iepirkuma komisija informē visus Pretendentus par Konkursa rezultātu. 

29. Piedāvājumu saturs un informācija par izvērtēšanas gaitu ir aizsargājama informācija, 

un izvērtēšanas gaitā tiek ievērots konfidencialitātes princips. Piedāvājumu vērtēšanā drīkst 

piedalīties tikai Iepirkuma komisija un tās pieaicinātie speciālisti un eksperti. 
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30. Pasūtītājs attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 

pārbaudīs, vai attiecībā uz šo Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo 

personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas 

saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, nav 

noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas  finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas  dalībvalsts noteiktās 

sankcijas, kurasietekmē līguma izpildi. Ja attiecībā uz minēto Pretendentu ir noteiktas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās 

sankcijas, kuras kavē līgumizpildi, tas tiks izslēgts no dalībaslīguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanas. 

VII. LĪGUMA PĀRRUNAS UN LĪGUMA NOSLĒGŠANA 

31. Pasūtītājs uzaicinās Pretendentus, kuri tiks atzīti par Konkursa uzvarētāju katrā 

iepirkuma daļā uz līguma pārrunām. Nesekmīgu līguma pārrunu gadījumā Pasūtītājam ir 

tiesības uzaicināt uz līguma pārrunām Pretendentu ar nākamo augstāko novērtējumu. 

32. Konkursa uzvarētāja iesniegtais Piedāvājums ir pamats līguma par Preču piegādi 

(turpmāk – Līgums) noslēgšanai. 

33. Ja Piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens pretendents, kurš turklāt ir atzīts par Konkursa 

uzvarētāju un ir zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās reģistrēts komersants, vai 

ārvalstīs reģistrēts komersants, kas uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu likuma “Par 

uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē, pirms līguma noslēgšanas Konkursa uzvarētājam ir 

pienākums iesniegt informāciju par transferta cenas pamatojumu un darījuma (cenas) atbilstības 

tirgus cenai (vērtībai) pamatojumu. 

34. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kuram veidojas 

pastāvīgā pārstāvniecība Nodokļu konvencijas vai Konkursa procedūras uzvarētājam ir 

pienākums iesniegt visus Pasūtītāja pieprasītos nepieciešamos apliecinājumus saistībā ar 

pastāvīgo pārstāvniecību. 

35. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kurš nav Eiropas 

Savienības dalībvalsts rezidents, un piedāvājumā ir paredzēts kā apakšuzņēmēju piesaistīt 

Eiropas Savienības dalībvalsts rezidentu, tad līgumā tiks iekļauts noteikums, ka par šī 

apakšuzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem vai nosūtīto preci rēķinu apakšuzņēmējs izraksta 

Pasūtītājam. 

36. Noslēdzot Līgumu ar Konkursa uzvarētāju (turpmāk šajā punktā – Izpildītājs), tajā 

obligāti tiks iekļauti šādi noteikumi: 

36.1. Izpildītājam ir pienākums piegādāt Preci, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos 

aktus; 

36.2. Izpildītājam ir pienākums par katru Preces piegādes nokavēto dienu maksāt līgumsodu 

0,5% apmērā no nepiegādātās Preces vērtības līdz pilnīgai saistību izpildei, bet ne vairāk kā 

10% no kopējās Līguma summas. Līgumsoda piemērošana un samaksa neatbrīvo Izpildītāju no 

līguma saistību izpildes. Pasūtītājam ir tiesības Izpildītājam aprēķināto līgumsodu ieturēt no tam 

maksājamās līguma summas par Preces piegādi par attiecīgo summu samazinot Izpildītājam 

maksājamo summu; 

36.3. Pasūtītājs Preces piegādei nepieciešamo avansu samaksā (ja tāds nepieciešams) ne 

vairāk kā 25% no Preces cenas, ja Izpildītājs līdz avansa samaksas brīdim ir iesniedzis 

Pasūtītājam atbilstošu avansa nodrošinājumu avansa apmērā (ar PVN) – Pasūtītājam 

pieņemamas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju vai galvojumu. Avansa 
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nodrošinājumam jābūt euro. Avansa nodrošinājumam ir jābūt spēkā no tā izdošanas datuma līdz 

datumam, kurš ir vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pēc Līgumā noteiktā Preces piegādes termiņa; 

36.4. Apstākļi, kas dod pamatu prasīt palielināt līgumcenu vai pagarināt preces piegādes 

termiņu, paredzot procesuālo kārtību līgumcenas vai darbu izpildes termiņa izmaiņām un 

noteikumus, ka procesuālās kārtības neievērošanas gadījumā Izpildītājs zaudē tiesības palielināt 

līguma summu vai pagarināt preces piegādes termiņu, savukārt Pasūtītājs ir atbrīvots no 

jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu; 

36.5. Samaksu par Preces piegādi Pasūtītājs veic ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no 

attiecīgās Preces saņemšanas un pavadzīmes parakstīšanas dienas. 

37. Ja Piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens Pretendents, kurš turklāt ir atzīts par Konkursa 

uzvarētāju un ir zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās reģistrēts komersants, vai 

ārvalstīs reģistrēts komersants, kas uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu likuma "Par 

uzņēmumu ienākuma nodokli" izpratnē, pirms līguma noslēgšanas Konkursa uzvarētājam ir 

pienākums iesniegt informāciju par transferta cenas pamatojumu un darījuma (cenas) atbilstības 

tirgus cenai (vērtībai) pamatojumu. 

38. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kuram veidojas 

pastāvīgā pārstāvniecība Nodokļu konvencijas vai Konkursa procedūras uzvarētājam ir 

pienākums iesniegt visus Pasūtītāja pieprasītos nepieciešamos apliecinājumus saistībā ar 

pastāvīgo pārstāvniecību. 

39. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kurš nav Eiropas 

Savienības dalībvalsts rezidents, un piedāvājumā ir paredzēts kā apakšuzņēmēju piesaistīt 

Eiropas Savienības dalībvalsts rezidentu, tad līgumā tiks iekļauts noteikums, ka par šī 

apakšuzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem vai nosūtīto preci rēķinu apakšuzņēmējs izraksta 

Pasūtītājam. 

40. Līgums jānoslēdz 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir informējis 

Pretendentu par Konkursa rezultātu. 

41. Ja Pasūtītājs un Konkursa uzvarētājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs 

ir informējis par Konkursa rezultātiem, nenoslēdz Līgumu, Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties slēgt 

līgumu ar Konkursa uzvarētāju. Šādā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības uzaicināt uz Līguma 

pārrunām Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo lētāko Piedāvājumu vai pārtraukt Konkursu, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu.   

VIII. KONFIDENCIALITĀTE 

42. Pretendentu skaits un nosaukumi līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim ir neizpaužama 

informācija, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi, Piedāvājumu saturs un Iepirkuma 

komisijas sēžu materiāli ir komercnoslēpums un aizsargājama informācija, un tie nav izpaužami 

citiem Pretendentiem vai trešajām personām.  

IX. PIELIKUMI 

43.    Nolikumam ir pievienoti 5 (pieci) pielikumi: 

1.pielikums Konkursa 1.daļas tehniskā specifikācija uz 3 lappusēm; 

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums 

5.pielikums 

Konkursa 2.daļas tehniskā specifikācija uz 1 lappuses; 

Konkursa 1.daļas Piedāvājuma vēstule uz 2 lappusēm; 

Konkursa 2.daļas Piedāvājuma vēstule uz 2 lappusēm; 

Informācija par Pretendenta pieredzi uz 1 lappuses. 
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Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja      I.Krastiņa 

 

Rīgā 2020.gada 10.februārī 
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1.pielikums 
Atklāta konkursa nolikumam „Par gāzes hromatogrāfa piegādi  

Inčukalna pazemes gāzes krātuves gāzes mērīšanas stacijai Nr.1 un  

gāzes hromatogrāfu laboratorijas iekārtas piegādi Gāzes pārvadei”  
                                                                                           

            

Konkursa 1.daļas Tehniskā specifikācija 

gāzes hromatogrāfa piegādei Gāzes mērīšanas stacijai Nr.1. 

  
 

Mērķis. 

Piegādāt jaunu gāzes hromatogrāfu (turpmāk tekstā - GC) Danalyzer 370XA (vai analogs, kas 

savietojams ar Gāzes mērīšanas stacijas Nr.1 (turpmāk tekstā - GMS-1) programmatūru), lai 

nodrošinātu gāzes sastāva analīzi pa komponentēm, kaloritātes mērījumus un uzticamu 

hromatogrāfa iekārtas darbību GMS-1. 

 

Piegādes vieta. 

AS „Conexus Baltic Grid” Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Krimuldas novads, Latvija. 

 

Darba apjoms:  
1. GC piegāde;  

2. GC palaišana/ieregulēšana pēc montāžas – paredzēt piegādātāja speciālista 

atbraukšanu uz objektu hromatogrāfa montāžas, pārbaudes, palaišanas/ieregulēšanas 

darbu kontrolei (3 dienas). 

 

Pamatnosacījumi. 

1.Klimatiskie apstākļi: 
1.1. Ārējās temperatūras svārstības: 

 

 

Zemākā vidējā temperatūra 

piecās aukstākajās dienās: 

Vidējais gaisa mitrums 

aukstākajā /karstākajā mēnesī: 

Maksimālais mitrums: 

 

-40C līdz +50C 

 

 

 

-24,6C 

 

 

86% 

76% 

 

91% 

2.Darba vide: 

2.1. 2. tipa deggāze, atbilstoši LVS 

459:2017 

Gāzes fizikāli-ķīmiskās īpašības saskaņā ar 

LVS 459:2017 

 

3.GMS-1 tehniskie dati: 

3.1. Ieejas spiediena darba diapazons  25-55 barg 

3.2.  Darba vides temperatūras 

svārstības 
no -10C līdz +25C. 

3.3. Minimālais gāzes patēriņš 116413m3/h (t=0C, p=1.01325bar) 

3.4. Maksimālais 

gāzes patēriņš 
826529m3/h (t=0C, p=1.01325bar) 
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3.5. GMS-1 GC izvietojums GC izvietots esošā KC-1 robežās 

GMS-1 slēgtā telpā virs līnijām (bokss), kur 

arī atrodas hromatogrāfa Daniel 591 

analizatori 2gb. 

KC-1 REB skaitļošanas aparatūras telpā 

atrodas gāzes hromatogrāfa kontrolleris-

modulis/panelis Daniel 2350A  

4.GC konstrukcijai un aprīkojumam 

jāparedz: 

 

4.1. Pieslēgumu veidi un pieslēgumu 

tipi, nosacījumi 

GC jānodrošina pieslēgums GMS-1 SCADA 

programmnodrošinājumam, paredzot šādu 

datu nodošanu un/vai funkcionatitāti: 

1) Laika sinhronizāciju; 

2) Notikumu žurnāla uzkrāšanu un 

nemainīguma nodrošināšanu; 

3) Iespēju pieslēgt ārējās ierīces pa RS-

485 un Ethernet (TCP/IP) kanāliem 

vienlaicīgi; 

4) Nodrošināt attālinātu pieslēgumu 

iekārtas kontrolei un parametru 

uzstādīšanai, izmantojot TCP/IP 

protokolu vai RS-485 savienojumu. 

 

4.2. Danalyzer 370XA vai analogam  Paredzēt: 

1) Sprādziendrošo izpildījumu 

АТЕХ Ex d IIB + H2 T6, Gb 

Pielietojums ATEX / IECEx Approvals . 

2) Komunikāciju 
Atsevišķi kanāli Ethernet un RS485  

3) Komponentu noteikšanu  

C1 - С6+, СО2, N2. 

N2 un О2 mērās summāri, kā viens 

komponents ar slāpekļa īpašībām. Nesēja 

gāze He. 

4) Programmatūru MON2020 vai analogu 

un atbilstošus kabeļu pieslēgumus. 

5) Jauna GC uzstādīšanu, impulsa līniju 

caurules un savienojumu komplektu 

parauga ņemšanai/ventilācijai un testa 

gāzes pieslēgšanai – 1gab.  

Parauga ņemšanas sistēmu 

Integrēta ar apvedlīniju, membrānas filtru 

un rotametru. Viena kalibrēšanas un divas 

analizējamas plūsmas. 

6) Jaunais kalibrēšanas balons 

hromatogrāfam, pieslēgšanas tips BS341-

No.4., maisījuma atbilstība 

ISO6143:2001, fizikālo parametru 

pārrēķina atbilstība ISO6976:1996 ar 

atbilstošu sertifikātu. 
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4.3. Rezerves daļas 1) Membrānu komplekts 7A00137G01, 

370XA 6-port Valve Diaphragm Repair Kit 

(vai analogs) – 1 gab.  

2) Blīvumu komplekts 7A00141G01, 370XA 

O-Ring kit, 1.8mm ID X 1.0CS, Viton (vai 

analogs) – 1 gab. 

3) Filtrējošo elementu komplekts 2-4-5000-

938 Membrane Kit,Genie® Model 120 

Filter/Bypass/LSO (vai analogs)– 1 gab. 

4.4. Elektrobarošana Esošās GMS-1 UPS 230VAC  (nav 

jāpiegādā). 

4.5. Zemējums Esošās GMS-1 (nav jāpiegādā). 

4.6. Iesniedzamā dokumentācija un 

citi autortiesību objekti kopā ar 

piegādājamo GC. 

1) GC tehniskā dokumentācija – sertifikāti, 

ekspluatācijas instrukcija  

2) Akts par GC pārbaudi ar pārrēķiniem un 

protokoliem. 

3) GC uzstādīto parametru sarakstu ar 

konfigurāciju papīrā veidā un uz datu nesēja.  

4) GC programmas nodrošinājums 

diagnostikai MON2020 

 

 

 

 

 

Inčukalna pazemes gāzes krātuves inženieris metrologs    L. Sedičenkovs 
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2.pielikums 
Atklāta konkursa nolikumam „Par gāzes hromatogrāfa piegādi  

Inčukalna pazemes gāzes krātuves gāzes mērīšanas stacijai Nr.1 un  

gāzes hromatogrāfu laboratorijas iekārtas piegādi Gāzes pārvadei”  

 

Konkursa 2.daļas Tehniskā specifikācija 

 
Gāzes hromatogrāfu parka uzturēšanai, to remontam un pārbaudei nepieciešams 

hromatogrāfs 370XA bez analītiskā moduļa. Tas ļautu veikt analītisko moduļu remontu 

laboratorijas apstākļos un nodrošinātu centralizētu, stacionāru stendu hromatogrāfu 370XA 

komponentu testēšanai. 

 

System Description ................................................370XA-3Stream+1CAL 

Model .....................................................................370XA 

Module-Application Type ......................................C6+Standard 

Firmware Version ...................................................2.0.1. 2016/12/02 

Standard Component Table Version for GPA.........GPA Standard2145-09 

Standard Component Table Version for ISO ..........ISO 6976:1995/E 

 

Valve actuation gas………………………………. Nitrogen 

 
Bezzubcevs 29407822 
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3.pielikums 
Atklāta konkursa nolikumam „Par gāzes hromatogrāfa piegādi  

Inčukalna pazemes gāzes krātuves gāzes mērīšanas stacijai Nr.1 un  

gāzes hromatogrāfu laboratorijas iekārtas piegādi Gāzes pārvadei”  

 

 

Piedāvājuma vēstule atklāta konkursa 1.daļā 

 

2020.gada _______________Nr.__________ 

                                   

                                       ________________ 

                                      /Sagatavošanas vieta/ 

 

Adresāts: 

 

Akciju sabiedrība  “Conexus Baltic Grid”  

Stigu ielā 14, Rīgā, LV-1021 

 

Projekts: Atklāts konkurss 1.daļa “Par gāzes hromatogrāfa piegādi Inčukalna pazemes 

gāzes krātuves gāzes mērīšanas stacijai Nr.1” 

 

Iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu, mēs apliecinām, ka, ja mūsu piedāvājums 

tiks atzīts par saimnieciski izdevīgāko un ar mums tiks noslēgts līgums, mēs apņemamies pārdot 

un piegādāt preci, saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu, tā 1.pielikumā  pievienoto Tehnisko 

specifikāciju par šādu cenu: 

 

Nr.

p.k. 

Nosaukums      Mērvienība 

  

Daudzums Cena EUR/gab., 

neskaitot PVN 

1. Hromatogrāfs gāzes mērīšanas 

stacijai Nr.1 

gabals 1  

 

Ar šo apliecinām, ka piedāvātā cena ir noteikta šādai piegādes vietai un cenā iekļautas visas ar 

Preces transportēšanu saistītās izmaksas: AS “Conexus Baltic Grid”, Inčukalna pazemes gāzes 

krātuve, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, Latvija. 

 

Samaksas noteikumi ______________________ 

 

Garantijas termiņš ________________________ 

 

Preces piegādes termiņš _____________________ 

 

Informācija par apakšuzņēmējiem, ja tādi tiks pieaicināti 

_____________________________________________________________________ 

 

Informācija par to, vai Pretendents ir/nav uzskatāms par ar akciju sabiedrību “Conexus 

Baltic Grid” saistītu uzņēmumu likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē (ja 

nepieciešams)  

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Informācija par to, vai Pretendents ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai 

noslēgta Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas 

novēršanu (ja nepieciešams)  

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Apliecinām, ka attiecībā uz mums, kā Pretendentu, mūsu valdes vai padomes locekļiem, 

pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas 

pārstāvēt mūs darbībās, kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai  nacionālās 

sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 

Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras 

ietekmē Sarunās noteiktā līguma izpildi. 

 

Pretendenta nosaukums un komersanta vienotais reģistrācijas numurs:_____________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Juridiskā adrese: ___________________________________________________________ 

 

Pretendenta kontaktpersona, kura ir pilnvarota risināt ar Piedāvājumu saistītos 

jautājumus konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasts: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Pielikumā:  

1. Jāpievieno dokumenti saskaņā ar konkursa nolikuma 7.punktu. 

1.1._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.2._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.3._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.4._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.5._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.6._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.7._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.8._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.9._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.10.________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.11.________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.12.________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.13.________________________________________________________ uz ___lappusēm. 

__________________________________________________________________________ 
(Pretendenta izpildinstitūcijas ar pārstāvības tiesībām vai prokūrista, pilnvarnieka vārds, uzvārds, amats, 

paraksts) 
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4.pielikums 
Atklāta konkursa nolikumam „Par gāzes hromatogrāfa piegādi  

Inčukalna pazemes gāzes krātuves gāzes mērīšanas stacijai Nr.1 un  

gāzes hromatogrāfu laboratorijas iekārtas piegādi Gāzes pārvadei”  

 

 

Piedāvājuma vēstule atklāta konkursa 2.daļā 

 

2020.gada _______________Nr.__________ 

                                   

                                       ________________ 

                                      /Sagatavošanas vieta/ 

 

Adresāts: 

 

Akciju sabiedrība  “Conexus Baltic Grid”  

Stigu ielā 14, Rīgā, LV-1021 

 

Projekts: Atklāts konkurss 2.daļa “Par gāzes hromatogrāfu laboratorijas iekārtas 

piegādi Gāzes pārvadei” 

 

Iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu, mēs apliecinām, ka, ja mūsu piedāvājums 

tiks atzīts par saimnieciski izdevīgāko un ar mums tiks noslēgts līgums, mēs apņemamies pārdot 

un piegādāt preci, saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu, tā 2.pielikumā  pievienoto Tehnisko 

specifikāciju par šādu cenu: 

 

Nr.

p.k. 

Nosaukums      Mērvienība 

  

Daudzums Cena EUR/gab., 

neskaitot PVN 

1. Gāzes hromatogrāfu laboratorijas 

iekārta 

gabals 1  

 

Ar šo apliecinām, ka piedāvātā cena ir noteikta šādai piegādes vietai un cenā iekļautas visas ar 

Preces transportēšanu saistītās izmaksas: AS “Conexus Baltic Grid”, Gāzes pārvade, Stigu iela 

14, Rīga, Latvija. 

 

Samaksas noteikumi ______________________ 

 

Garantijas termiņš ________________________ 

 

Preces piegādes termiņš _____________________ 

 

Informācija par apakšuzņēmējiem, ja tādi tiks pieaicināti 

_____________________________________________________________________ 

 

Informācija par to, vai Pretendents ir/nav uzskatāms par ar akciju sabiedrību “Conexus 

Baltic Grid” saistītu uzņēmumu likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē (ja 

nepieciešams)  

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Informācija par to, vai Pretendents ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai 

noslēgta Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas 

novēršanu (ja nepieciešams)  

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Apliecinām, ka attiecībā uz mums, kā Pretendentu, mūsu valdes vai padomes locekļiem, 

pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas 

pārstāvēt mūs darbībās, kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai  nacionālās 

sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 

Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras 

ietekmē Sarunās noteiktā līguma izpildi. 

 

Pretendenta nosaukums un komersanta vienotais reģistrācijas numurs:_____________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Juridiskā adrese: ___________________________________________________________ 

 

Pretendenta kontaktpersona, kura ir pilnvarota risināt ar Piedāvājumu saistītos 

jautājumus konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasts: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Pielikumā:  

1. Jāpievieno dokumenti saskaņā ar konkursa nolikuma 7.punktu. 

1.1._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.2._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.3._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.4._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.5._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.6._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.7._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.8._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.9._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.10.________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.11.________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.12.________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

1.13.________________________________________________________ uz ___lappusēm. 

__________________________________________________________________________ 
(Pretendenta izpildinstitūcijas ar pārstāvības tiesībām vai prokūrista, pilnvarnieka vārds, uzvārds, amats, 

paraksts) 

 

 

 



 

5.pielikums 
Atklāta konkursa nolikumam „Par gāzes hromatogrāfa piegādi  

Inčukalna pazemes gāzes krātuves gāzes mērīšanas stacijai Nr.1 un  

gāzes hromatogrāfu laboratorijas iekārtas piegādi Gāzes pārvadei” 

 

 

 

 

 

Informācija par Pretendenta pieredzi Nolikuma prasībām atbilstošu  

Preču izgatavošanā, pārdošanā un/vai piegādē, ko Pretendents  

veicis 3 (trīs) gadu laikā, kas apliecina Pretendenta atbilstību  

Nolikuma 7.5.punkta prasībām 

 

Atklātam konkursam “Par gāzes hromatogrāfa piegādi 

Inčukalna pazemes gāzes krātuves gāzes mērīšanas stacijai Nr.1 un 

gāzes hromatogrāfu laboratorijas iekārtas piegādi Gāzes pārvadei” ____.daļā 

 

Pasūtītājs (nosaukums, 

adrese, kontaktpersona, 

tālruņa numurs) 

Izgatavotās, pārdotās 

vai piegādātās preces  

Piegādāto preču 

vērtība euro 
Izpildes gads 

    

    

    

    

 

 

2020.gada ___._____________ 

 

___________________________________________________________________________ 

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


