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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
RNP-2010/13ERAF/LATLIT.
1.2. Pasūtītājs
Rēzeknes novada pašvaldība (Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas projekta Nr. LLI-010 “Ilgtspējīgas tūrisma attīstība Kupišku
lagūnas (Lietuva) un Lubāna ezera (Latvija) apkārtnē” ietvaros)
Pasūtītāja rekvizīti:
Adrese:
Reģ.Nr.
Banka
Konta Nr.
Tālruņa Nr.
Faksa Nr.
e-pasta adrese

Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV – 4601
90009112679
Hipotēku un Zemes banka
Rēzeknes nodaļa
LV66LHZB4600170057001
+371 64622238
+371 64625935
ineta.brizga@rdc.lv

Kontaktpersona - Ineta Brizga, tālr. +371 646 07183, zvanīt darba dienās no
plkst.9-00 līdz 14-00, līdz 2010.gada 20.jūlijam
1.3. Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma priekšmets ir Ūdenstūrisma attīstības centra elektroapgādes darbi,
saskaņā ar Tehnisko projektu un būvdarbu apjomu sarakstu un materiālu
specifikāciju.
CPV kods: 45231400-9 (Elektrolīniju būvdarbi)
1.4. Līguma izpildes vieta
Nekustamais īpašums „Bāka”, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads
1.5. Līguma izpildes laiks
No līguma noslēgšanas datuma līdz 2010.gada 15.septembrim.
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1.6. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.6.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2010.gada 28.jūlijam,
plkst.11:00 Rēzeknes novada pašvaldībā 17.kabinetā, Atbrīvošanas alejā 95,
Rēzeknē, iesniedzot personīgi darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 vai
atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā
adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc
minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu
iesniedzējam.
1.7. Piedāvājuma derīguma termiņš
1.7.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam
60 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
1.7.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.7.1.punktā
noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma
termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma
termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.
1.8. Piedāvājuma noformēšana
1.8.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, vai – liela
apjoma gadījuma – citā iepakojumā, uz kura jānorāda:
• pasūtītāja nosaukums un adrese;
• pretendenta nosaukums un adrese;
• atzīmes –
* Piedāvājums iepirkumam ”Ūdenstūrisma attīstības centra elektroapgādes
darbi” Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. –
2013. gadam projekta Nr. LLI – 010 “Ilgtspējīgas tūrisma attīstība
Kupišku lagūnas (Lietuva) un Lubāna ezera (Latvija) apkārtnē”
ietvaros.
* Identifikācijas numurs RNP-2010/13ERAF/LATLIT
* Neatvērt līdz 2010.gada 28.jūlijam, plkst.11-00.
1.8.2. Piedāvājums sastāv no 3 daļām:
1) pretendenta atlases dokumentiem (viens oriģināls un viena kopija);
2) tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un viena kopija);
3) finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un viena kopija).
1.8.3. Katru piedāvājuma daļu iesniedz ar attiecīgu uzrakstu “Pretendenta atlases
dokumenti”, “Tehniskais piedāvājums”, un “Finanšu piedāvājums”, kas
ievietotas 1.7.1.punktā minētajā aploksnē vai citā iepakojumā. Katras
piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai dokumentus nebūtu
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iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam
satura radītājam (skat.1.7.2.punktu). Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to
kopijām norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”.
1.8.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez
labojumiem.
1.8.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un
tehniskā dokumentācija var tikt iesniegti svešvalodā. Svešvalodā
sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts
tulkojums latviešu valodā.
1.8.6. Piedāvājuma oriģinālu paraksta un kopijas pareizību apliecina pretendenta
amatpersona ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarota persona.
1.8.7. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija
jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
1.8.8. Iesniegtie iepirkuma piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.1.punktā noteikto
gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
1.8.9. Katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja
pretendents iesniegs vairāk nekā vienu piedāvājumu, visi piedāvājumi, kas
saistīti ar šī pretendenta piedalīšanos, tiks noraidīti.
1.9. Cita informācija
1.8.1. Iepirkuma nolikumu ar visiem tā pielikumiem pretendenti var iegūt
Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknenovads.lv , sadaļā
iepirkumi.
1.9.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā akceptē visus iepirkuma
nolikumā ietvertos noteikumus.
1.9.3. Papildus informācijas (atbildes uz jautājumiem un skaidrojumi) sniegšana
tiek nodrošināta raktiski ne vēlāk kā 3 dienas pirms piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām, ja pretendents
informāciju
pieprasījis
laikus.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts
Iepirkuma priekšmets ir Ūdenstūrisma attīstības centra elektroapgādes darbi
nekustamajā īpašumā “Bāka”, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads,
atbilstoši tehniskajam projektam “Ūdenstūrisma attīstības centra
elektroapgāde”, kas sastāv no tehniskā projekta un darbu apjomu saraksta
(1.pielikums).
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3. Prasības pretendentiem
3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā
3.1.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā
arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja:
1) pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai
lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar
tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājie spēkā
un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos
nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
2) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu,
kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību
būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:
a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri
nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas
Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,
b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas,
ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga
nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;
3) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu,
kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences
tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir
ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā
karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot
konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;
4) ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta
pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta
bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu
termiņam pretendents būs likvidēts;
5) pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts (ja tas nav reģistrēts
Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
6) Latvijā reģistrēta pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba
ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu
periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāki par 70% no darba
ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā
nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts
ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu
6
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dienesta mājaslapā internetā. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir
reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas
dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā
no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas
dienai;
7) pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas
novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.
3.1.2. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Komercreģistrā vai
līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
3.1.3. Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Latvijas
Republikas Būvniecības likuma 10.panta prasībām.
3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un
iespējām veikt būvdarbus
3.2.1. Pretendentam ir pieredze vismaz divu līdzīgas nozīmes būvobjektu
būvniecībā pēdējo triju gadu laikā ( 2007., 2008. un 2009. gadā)
3.2.2. Pretendenta piedāvātajiem būvdarbu vadītājiem ir būvprakses sertifikāti
projektā paredzēto būvdarbu vadīšanā. Būvdarbu vadītājiem ir pieredze
būvdarbu vadīšanā vismaz divos līdzīgas nozīmes objektos.
3.2.3. Būvdarbos iesaistītajam personālam ir atbilstoša kvalifikācija un iepriekšēja
pieredze.
3.2.4. Būvdarbu veikšanai nepieciešamajai tehnikai un ražošanas iekārtām, kas
pieder vai ir pieejamas pretendentam, ir nepieciešamie reģistrācijas
dokumenti un atbilstošie dokumenti par tehnisko stāvokli.
3.2.5. Pretendenta pašu spēkiem veicamajam būvdarbu apjomam jābūt ne
mazākam par 70% (procentiem) no kopējā būvdarbu apjoma.
3.2.7. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji atbilst 3.1.1.punktā noteiktajam vai neatbilst
pārējām 3.punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti
un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās.
4. Iesniedzamie dokumenti
4.1. Pretendentu atlases dokumenti
4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta pretendenta
vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta
nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina:
 ka attiecībā uz pretendentu nepastāv šī nolikuma 3.1.1.punktā norādītie
nosacījumi un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta
pirmajā daļā paredzētie pretendentu izslēgšanas noteikumi;
7
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 ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas;
 ka būvdarbos iesaistītajam personālam ir atbilstoša kvalifikācija.
Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu
paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu,
kura pārstāv personu grupu iepirkumā, kā arī katras personas atbildības
apjomu.
4.1.2. Latvijas Republikas Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību
reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.
4.1.3. Publisko iepirkumu likuma 8¹.panta piektās daļas kārtībā sastādīts
apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv šādi
nosacījumi:
•

pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma
izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts; ‚

•

tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts (ja pretendenta nav reģistrēts
Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

4.1.4. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina pretendenta
tiesības veikt tehniskajā projektā paredzētos būvniecības darbus.
4.1.5. Izziņa par pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu būvniecībā pēdējo
triju gadu laikā (2007., 2008. un 2009. gadā).
4.1.6. Pēdējos trīs gados (2007., 2008. un 2009. gadā) veikto elektroapgādes darbu
saraksts (norādot darbu apjomu, būvju veidus, līguma summu, vietu un
izpildes termiņu, kā arī to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgiem
normatīvajiem aktiem un plānotajā laika periodā pabeigti). Darbu saraksts
noformējams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (2.pielikums).
Sarakstam pievieno atsauksmes no pasūtītājiem par vismaz divu lielāko
pabeigto objektu būvdarbu kvalitāti.
4.1.7. Būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija. Būvdarbu vadītāja
kvalifikācijas un pieredzes apraksts (CV atbilstoši 3.pielikumam) un
apliecinājums, ka būvdarbu vadītājs veiks darbu pēc iepirkuma procedūras
rezultātā noslēgtā līguma “Ūdenstūrisma attīstības centra elektroapgādes
darbi” (LAT-LIT pārrobežu sadarbības programmas projekta “Ilgtspējīgas
tūrisma attīstība Kupišku lagūnas (Lietuva) un Lubāna ezera (Latvija)
apkārtnē” ietvaros).
4.1.8. Izziņa par būvdarbos iesaistītā personāla kvalifikāciju un pieredzi, atbilstoši
3.2.3.punkta prasībām.
4.1.9. Pretendentam piederošās vai pieejamās tehnikas un ražošanas iekārtu
8
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apraksts, atbilstoši 3.2.4.punkta prasībām.
4.1.10. Ja pretendents plāno piesaistīt darbuzņēmējus (apakšuzņēmējus) –
informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo būvdarbu
saraksts un apjoms. Apakšuzņēmēji iesniedz rakstisku apliecinājumu par
gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā, norādot kontaktpersonu.
4.1.11. 4.1.2.- 4.1.4.punktā minētie dokumenti jāiesniedz visiem personu grupas
vai personālsabiedrības (līgumsabiedrības) kā pretendenta dalībniekiem.
4.1.2.-4.1.5.punktā minētie dokumenti jāiesniedz arī pretendenta piedāvājumā
minētajiem darbuzņēmējiem (apakšuzņēmējiem), ja ir paredzēts tādus
piesaistīt.
4.2. Tehniskais piedāvājums
4.2.1.Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tehniskajā projektā noteiktajām
prasībām.
Tehniskajā piedāvājumā iekļauj:
- darbu apjomu sarakstu;
- izvērstu būvdarbu izpildes grafiku (pa mēnešiem) un finanšu plūsmas
grafiku (pa mēnešiem);
- apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu, kas nedrīkst būt
mazāks par diviem gadiem;
pretendenta piedāvātie garantijas noteikumi;
- ja pretendents garantijas laiku dod lielāku par 3 (trīs) gadiem, tad viņam
papildus jāiesniedz piedāvātā garantijas laika nodrošinājums 5% (piecu
procentu) apmērā no kopējās piedāvājuma summas (ieskaitot PVN)
kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas galvojuma veidā, kuram jābūt
spēkā visu piedāvāto garantijas laiku, ja ar konkrēto pretendentu tiks
noslēgts līgums par šī iepirkuma priekšmetu; piedāvātā garantijas laika
nodrošinājums paredzēts, lai novērstu garantijas laikā radušos bojājumus un
defektus (izņemot dabisko nolietojumu), ja pats būvuzņēmējs šos bojājumus
un defektus nenovērš līgumā paredzētajā laikā vai arī kādu citu apstākļu dēļ
to nespēj veikt (būvuzņēmēja maksātnespēja, bankrots, likvidācija);
- apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam
tiks piešķirts iepirkuma līgums, pirms darbu sākšanas starp apdrošināšanas
kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanu. Pēc līguma noslēgšanas, bet pirms darbu sākšanas
pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi attiecībā uz konkrēto objektu vai
„Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises visiem
objektiem” kopiju (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 454
„Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu
būvniecībā”).
4.2.2. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu tehniskā piedāvājuma variantu.
9
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4.3. Finanšu piedāvājums
4.3.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai
(4.pielikums), kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06
„Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām, iekļaujot visus darbus un
materiālus (tai skaitā būvdarbu apjomu sarakstā neiekļautie), lai nodrošinātu
būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā
procesa prasībām un paredzot arī palīgmateriālu, transportēšanas,
instrumentu un mehānismu izmantošanas izdevumus, būvgružu izvākšanas
un transportēšanas izdevumus, būvorganizācijas virsizdevumus, peļņa un
nodokļus.
4.3.2. Finanšu piedāvājumā nav jāparedz būvuzraudzības izmaksas, jo to nodrošina
pasūtītājs.
4.3.3. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu Nolikumā noteiktajā
termiņā tiks veikti Būvprojektā (Tehniskajā projektā) atbilstoši būvdarbi.
Cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa. PVN summa
tiek aprēķināta atsevišķi, kā arī atsevišķi tiek norādīta piedāvājuma kopējā
summa ar PVN.
5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji
5.1. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no
piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajam projektam.
5.2. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās
vērtības nodokļa.
5.3. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās
vērtības:
Kritērijs

Kritērija
īpatsvars

Maksimālais
punktu skaits

Aprēķina
formula

C – Cena bez PVN (LVL)

70%

70

Pc = Cmin / Cpr x M

K1 – Pretendenta piedāvātais
garantijas termiņš izpildītajiem
būvdarbiem pēc objekta
nodošanas ekspluatācijā (ne
mazāks kā 2 (divi) gadi)

30%

30

Pk1 = Kpr / Kmax x M

100

P = K1 + Pc

Maksimālais iespējamais
kopējais punktu skaits

100%
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Pc – pretendenta iegūtais punktu skaits par kritēriju C;
Pk1 – pretendenta iegūtais punktu skaits, izvērtējot kritēriju K1;
M – kritērija maksimālais punktu skaits;
Cmin – viszemākā piedāvātā cena;
Cpr – vertējamā pretendenta piedāvājuma cena;
Kpr – pretendenta piedāvājuma attiecīgā kritērija vērtība;
Kmax – maksimālā piedāvātā attiecīgā kritērija vērtība;
P – pretendenta iegūtais galīgais punktu skaits.
5.4. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis
visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu saskaņā ar 5.3.punktā noteiktajiem
piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem.
5.5. Ja pasūtītājs pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma piešķiršanu
konstatē, ka diviem vai vairākiem pretendentiem ir līdzvērtīgi piedāvājumi,
pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāku cenu.
6. Iepirkuma līguma noslēgšanas kārtība
6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz
pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.
6.2. Iepirkuma līgumu slēdz pēc šī Nolikuma 8.2.5.punktā paredzētās izziņas
saņemšanas no pretendenta, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.
7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
7.1. Iepirkuma komisijas tiesības
7.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski
pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu
vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta
institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti
komisijai.
7.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par
to pretendentu.
7.1.3. Pieaicināt ekspertus pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un
vērtēšanā.
7.1.4. Izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais
pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
7.1.5. No pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības,
pieprasīt izziņu, ko ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas ir
izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav
reģistrēts Latvijā), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī
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pārsniedz 100 latus.
7.1.6. Pieņemt lēmumu pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs
pamatojums (piemēram, visu pretendentu piedāvātā cena pārsniedz būvdarbu
veikšanai paredzēto summu), nosūtot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības
birojam un visiem pretendentiem. Paziņojumā norādāmi apstākļi, kas bija
par iemeslu procedūras pārtraukšanai.
7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi
7.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu
attieksmi pret tiem.
7.2.3. Pēc pretendentu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par Nolikumu.
7.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko
iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties
piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu.
8. Pretendenta tiesības un pienākumi
8.1. Pretendenta tiesības
8.1.1.Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju
piedāvājumu.
8.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
8.1.3. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.
8.1.4. Pārsūdzēt tiesā iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu, ja uzskata, ka ar to ir
aizsartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums.
8.2. Pretendenta pienākumi
8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.
8.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.
8.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus
informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības
pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un
iesniegšanu.
8.2.5. Pretendentam, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības – pēc iepirkuma
komisijas pieprasījuma – 10 (desmit) darbdienu laikā iesniegt izziņu, ko ne
agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas ir izsniegusi Latvijas un ārvalsts
kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā), kas apliecina,
12
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ka attiecīgajam pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz
100 latus.
9. Būvdarbu apmaksas nosacījumi
9.1. Pasūtītājs veic samaksu par veiktajiem būvdarbiem 15 (piecpadsmit)
darbdienu laikā pēc galīgā būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta
parakstīšanas un objekta pieņemšanas ekspluatācijā Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9.2. Pirms būvdarbu uzsākšanas priekšapmaksa netiek paredzēta.
Pielikumi:
1.pielikums. Tehniskais projekts.
2.pielikums. Pretendenta veikto būvdarbu saraksts.
3.pielikums. Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes
apraksts.
4.pielikums. Finanšu piedāvājuma forma.
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2.pielikums
Pretendenta veikto būvdarbu saraksts

Būvdarbu
pasūtītājs

Objekta
nosaukums un
būves veids

Būvdarbu
kopējais
apjoms (LVL)

Darbu izpildes
termiņš

Darbu izpildes
vietas

(2006. līdz
2008.gadam)

(adrese)

1…….
2…….
3…….
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Pasūtītājs
(nosakums,
adrese)

Veiktie
būvdarbi (%
no kopējā
plānotā
apjoma)

Pretendenta
paša spēkiem
veikto darbu
apjoms (% no
kopējā
apjoma)

3.pielikums
Būvdarbu vadītāja
kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts
1. Uzvārds:
2. Vārds:
3. Izglītība:
Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…)

Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai
kvalifikācija (-as)

4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no
1 - teicami, līdz 5- pamatzināšanas)
Valoda

Lasot

Runājot

Rakstot

5. Dalība profesionālās organizācijās:
6. Citas prasmes:
7. Pašreizējais amats:
8. Uzņēmumā nostrādātie gadi:
9. Galvenā kvalifikācija:
10.Darba pieredze:
Laiks (no…līdz…)

Uzņēmums

1

Amats

