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Dokumenta datums: 

Pēdējā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums 

 

SASKAŅOTS: 

Izsoles komisijas sēdē  

2020. gada 6.oktobrī, protokols Nr.1 

 

 

Nolikums par AS "Augstsprieguma tīkls" industriālās eļļas ar pazeminātiem kvalitātes 

kritērijiem izsoli 

 

 

1. Izmantoto terminu skaidrojums 

 

1.1. Izsoles dalībnieks – jebkura persona, kurai ir tiesības iegūt kustamo īpašumu Latvijas 

Republikā un kura reģistrējusies un izpildījusi citas saistības saskaņā ar šo noteikumu 

prasībām, un kurai nav un nevar rasties interešu konflikts saskaņā ar Latvijas Republikas 

Civillikuma 2077.pantu. 

1.2. Izsoles komisija – ar AS "Augstsprieguma tīkls" atbildīgā valdes locekļa rīkojumu izveidota 

komisija Izsoles organizēšanai, vadīšanai un citu pienākumu, kas saistīti ar Izsoles priekšmeta 

pārdošanu Izsolē, pildīšanai. 

1.3. Izsoles priekšmets – AS "Augstsprieguma tīkls" industriālā eļļa ar pazeminātiem kvalitātes 

kritērijiem un kurai noteikta Sākuma cena (detalizēta informācija par izsoles priekšmetu 

norādīta 2.pielikumā). 

1.4. Izsoles noteikumi – noteikumi, kas reglamentē izsoles sagatavošanas un norises kārtību.  

1.5. Izsoles uzvarētājs – Izsoles dalībnieks, kurš par izsoles priekšmetu nosolījis nosolīto cenu.  

 

2. Sākuma cena 

2.1. Izsolē priekšmeta nosacītā (sākotnējā) cena bez PVN ir 70 EUR/m3 (septiņdesmit euro 00 

centi). 

 

3. Vispārīgie noteikumi 

3.1. Izsoles priekšmetu Izsole (turpmāk – izsole) tiek rīkota atbilstoši Izsoles komisijas nolikumam 

par AS "Augstsprieguma tīkls" industriālās eļļas ar pazeminātiem kvalitātes kritērijiem izsoli. 

 

4. Kontaktpersona:  

4.1. Par Izsoles nolikumu – Anda Kundziņa, Iepirkumu daļas speciāliste, tālr.: +37167725238, 

fakss: +37167728858, e-pasts: iepirkumi@ast.lv.  

 

5. Izsoles veids un tās izsludināšanas kārtība 

mailto:iepirkumi@ast.lv


 

2 
 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

5.1. Izsoles priekšmets tiek pārdots rakstiskā izsolē ar augšupejošu Soli, norēķinus veicot euro. 

5.2. Sludinājums par izsoli tiek publicēts AS "Augstsprieguma tīkls" mājas lapā http://ast.lv/ un 

laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un "Diena". 

5.3. Ar izsoles nolikumu dalībnieks var iepazīties mājas lapā http://ast.lv/.  

 

6. Izsoles norises vieta, laiks un iesniedzamie dokumenti  

6.1. Izsoles pieteikumu ir jāiesniedz personīgi vai izmantojot kurjera pakalpojumus AS 

"Augstsprieguma tīkls", Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073, klientu centrā, vai nosūtot pa pastu 

uz adresi Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073. 

6.2. Pieteikumi jāiesniedz līdz 2020. gada 26. oktobrim pulksten 10.30. 

6.3. Visi saņemtie/iesniegtie pieteikumi tiek reģistrēti, fiksējot iesniegšanas datumu un laiku.  

6.4. Iesniedzamie dokumenti: 

6.4.1. Pieteikums (Izsoles nolikuma 1.pielikums); 

6.4.2. Vismaz "B" kategorijas piesārņojošās darbības atļauja, atbilstoši MK noteikumu 

Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un 

izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" prasībām 

(kopija); 

6.4.3. Dokuments, kas apliecina, ka Izsoles dalībniekam ir akcīzes noliktava saskaņā ar MK 

noteikumu Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība" prasībām (kopija); 

6.4.4. Izsoles dalībnieka apliecinājums, ka nodrošinās nepieciešamos resursus (kvalificētu 

personālu, atbilstošus mehānismus, transportu, darbarīkus un materiālus), kas ir 

nepieciešami eļļas savākšanai; 

6.4.5. Kvalificēts pakalpojuma sniedzēja personāls ar B elektrodrošības grupu (virs 1000V). 

6.4.6. Dalībnieka skaidrojums, kādam nolūkam eļļa turpmāk tiks izmantota. 

6.5. Izsoles komisija nav tiesīga iepazīstināt Izsoles dalībniekus ar ziņām par citiem Izsoles 

dalībniekiem, kā arī Izsoles dalībnieku skaitu. 

6.6. Visi dokumenti jāiesniedz latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, jāiesniedz minētā 

dokumenta tulkojums ar noteikumu, ka interpretējot pieteikumu, attiecīgais tulkojuma teksts ir 

prioritārs. 

6.7. Pieteikums un Nolikuma 6.4.punktā norādītie dokumenti jāiesniedz aizvērtā un aizzīmogotā 

slēgtā aploksnē ar norādi: "Pieteikums AS "Augstsprieguma tīkls" industriālās eļļas ar 

pazeminātiem kvalitātes kritērijiem izsolei", norādot arī dalībnieka nosaukumu un rekvizītus. 

6.8. Ja tiek atklāts, ka izsoles dalībnieks ir nokavējis pieteikuma iesniegšanas termiņu, nav 

iesniedzis visas pieprasītās ziņas vai arī sniedzis nepatiesas ziņas, tas zaudē tiesības piedalīties 

izsolē. 

 

7. Izsoles dalībnieka pieteikuma atvēršana un vērtēšana 

7.1. Pieteikumi tiks atvērti 2020. gada 26. oktobrī pulksten 10.30 (tūlīt pēc izsoles pieteikumu 

iesniegšanas termiņa). Izsoles pieteikumu atvēršana ir atklāta. 

7.2. Izsoles dalībnieku pieteikumu izsoles komisija atver to iesniegšanas secībā, nosauc dalībnieku, 

datumu un nosolīto cenu. 

7.3. Pēc pieteikumu publiskās atvēršanas, izsoles komisija slēgtā sēdē izvērtē izsoles dalībnieku 

pieteikumu atbilstību izsoles noteikumu prasībām. 

7.4. Ja izsoles komisija jebkurā pieteikumu vērtēšanas stadijā secina, ka kāda izsoles dalībnieka 

pieteikums nav atbilstošs izsoles noteikumu prasībām, tas tiek izslēgts no tālākas vērtēšanas. 

7.5. Izsoles komisija paziņo augstāko iesniegto izsoles priekšmeta cenu un dalībnieku, kurš ieguvis 

tiesības slēgt pirkuma līgumu. 

7.6. Ja pēc visu pieteikumu atvēršanas izrādās, ka divi vai vairāki izsoles dalībnieki ir piedāvājuši 

vienādu cenu un izsoles dalībnieki vai viņu pārstāvji piedalās pieteikumu atvēršanā, izsoles 

komisija turpina izsoli, pieņemot rakstiskus pieteikumus no tiem izsoles dalībniekiem, kuri 

piedāvājuši vienādu augstāko cenu un organizē pieteikumu tūlītēju atvēršanu.  

7.7. AS "Augstsprieguma tīkls" lēmums par izsoles rezultātiem tiek paziņots visiem izsoles 

dalībniekiem, kas iesnieguši pieteikumus izsolei, neatkarīgi no tā, vai izsoles dalībnieki 

piedalījušies pieteikumu atvēršanā. 

http://ast.lv/
http://ast.lv/
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7.8. Sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas AS "Augstsprieguma tīkls". 

 

8. Izsoles dalībnieku atbildība 

8.1. Līguma noslēgšanai par pamatu tiks izmantots nolikumā iekļautais līguma projekts. 

8.2. Izsoles komisija uzvarētājam nosūta sagatavotu līguma projektu, kas ir iekļauts izsoles 

nolikumā un ietver visas vienošanās starp pusēm; 

8.3. Izsoles uzvarētājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no līguma projekta saņemšanas, līgums 

divos eksemplāros ir jāparaksta, no kuriem viens parakstīts līguma eksemplārs jānosūta atpakaļ 

Izsoles komisijai. 

 

PIELIKUMĀ: 

1. Izsoles dalībnieka pieteikumus; 

2. Informācija par izsoles priekšmetu; 

3. Līguma projekts. 
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1.pielikums 

PIETEIKUMS IZSOLEI 

Datums: ______________  

 

AS "Augstsprieguma tīkls" 

Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073 

Izsoles dalībnieks: ______________. 

Iepazinušies ar izsoles noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti, 

apņemamies saskaņā ar izsoles noteikumiem iegādāties AS "Augstsprieguma tīkls" industriālo eļļu ar 

pazeminātiem kvalitātes kritērijiem par cenu EUR/m3: 

  

_______________________________; 

(cena vārdos un skaitļos bez PVN) 

 

_______________________________; 

(cena vārdos un skaitļos t.sk. PVN) 

 

Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar izsoles noteikumiem un piekrītam izsoles nolikumā 

iekļautajam līguma projektam. Mums ir pilnībā saprotami izsoles noteikumi un prasības un ir pieejami 

visi nepieciešamie finanšu un tehniskie resursi. Visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo 

pieteikumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās. 

 

Dalībnieka nosaukums: ______________________ reģ. Nr. _________________ 

 

Dalībnieka adrese: __________________________________________ 

 

Norēķinu konts: __________________________________________ 

 

Dalībnieka pilnvarotā kontaktpersona: __________________________________________ 

 (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts) 

 

Pilnvarotās personas: _____________________________ 

 (vārds, uzvārds) 

 

Uzņēmuma pilnvarotās personas paraksts: ________________________  
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2.pielikums 

INFORMĀCIJA PAR IZSOLES PRIEKŠMETU 

Industriālo eļļu, ar pazeminātiem kvalitātes kritērijiem raksturo sekojoši eļļas kvalitātes kritēriji: 

• Ūdens esamība (brīvā formā). Mitruma saturs 0,1÷15% no kopējā eļļas daudzuma 

(nenolīdzsvarotā stāvoklī); 

• Izskats – no melna līdz tumši brūnam (duļķaina) ar nogulsnēm. Piesārņojuma vizuālā 

konstatēšana (rupjas daļiņas, kas ir virs 15 mikrom); 

• Mehānisko piemaisījumu esamība. Daļiņu skaits 20/16÷28/24 (pēc ISO 4406); 

• Novecošanas produktu esamība; 

• Paaugstināts skābes daudzums 0,2÷0,4 mgKOH/g; 

• Neinhibitētā (bez antioksidantiem). 

 

Pircējs industriālo eļļu var lietot saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Pircējs industriālo 

eļļu nedrīkst izmantot kā kurināmo vai degvielu. 

Orientējošie pārdošanas apjomi līdz 250 m3/gadā.  

Līguma darbības laiks no 01.11.2020.g. līdz 30.10.2022.g. (2 gadi).  

 

 

 

 

 

 


