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Ņemot vērā, ka paredzamā līguma cena nesasniedz robežu, no kuras iepirkums jāveic saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu
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sniedzējiem”
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Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
Reģistrācijas Nr. 45103000574
Juridiskā adrese – Miera iela 29, Auces nov., Auce, LV - 3708
Pasūtītāja kontaktpersona:
Aiga Kozlova
Mob. tālr.: +371 22825277
E-pasts: aucesprojekti@inbox.lv
Adrese – Miera iela 29, Auces nov., Auce, LV - 3708

2.

Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents

2.1.

Piegādātājs ir fiziskā vai juridiskā persona, pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs
vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus vai
sniegt pakalpojumus.

2.2.

Pretendents ir piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.

2.3.

Apakšuzņēmējs ir Pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic
būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.

2.4.

Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu.

2.5.

Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz
kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst
Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

2.6.

Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:
a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),
b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),
c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā
noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),
d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja
Pretendents ir personu apvienība) vai
e. Pretendenta pilnvarota persona.

3.

Saziņa

3.1.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem
un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Pasūtītāja mājaslapā
internetā – http://www.auceskp.lv/, sadaļā „IEPIRKUMI”.

3.2.

Pasūtītājs un ieinteresētie piegādātāji vai Pretendents ar informāciju apmainās Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā (turpmāk – Likums) noteiktajā kārtībā. Saziņu ar
ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros Pasūtītājs nodrošina pa pastu,
faksu, e-pastam pievienojot skenētu dokumentu vai elektroniski iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajā kārtībā.

3.3.

Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

3.4.

Saziņas dokuments, nosūtot elektroniski pa e-pastu, ir uzskatāms par paziņotu dienā, kad
tas ir izsūtīts.

3.5.

Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt laikus, bet ne vēlāk kā sešas
dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs papildu informāciju
sniedz piecu darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām.

3.6.

Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu
Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju mājaslapā
internetā, kurā ir pieejams Nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

3.7.

Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas vienas dienas laikā ievieto šo informāciju
mājaslapā internetā, kur ir pieejams Nolikums.
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Informācija par iepirkuma priekšmetu
Iepirkuma priekšmeta apraksts:

4.1.

Iepirkuma priekšmets ir ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūve projekta Nr.5.3.1.0/17/I/015
„Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašinašana Auces aglomerācijas
robežās” ietvaros saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības
darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs”
(FIDIC Sarkanā grāmata) un saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) (turpmāk –
Būvniecība). CPV kods: 45230000-8, 45232400-6.
Kopējais būvdarbu apjoms ir šāds:
Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve: 7801,7 m, t.sk. kanalizācijas spiedvadi ~ 2036,2m, jaunu
sūkņu staciju izbūve: 4 gab. un ūdensvadu izbūve: 12 174 m.
Iepirkuma līguma izpildes vieta

4.2.

Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Auces pilsēta, Vecauces pagasts un Vītiņu pagasts Auces
novadā.
Iepirkuma līguma izpildes termiņš:

4.3.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 18 mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas,
bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2020., ieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu, bet neieskaitot laiku,
kas nepieciešams objekta nodošanai ekspluatācijā. Detalizēta informācija par Būvniecības
līguma laika grafiku sniegta A pielikumā „Tehniskā specifikācija”.
5.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme
Piegādātājiem ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme.
Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā septiņas dienas
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto
piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksme tiks rīkota ne
vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un
informācija par sanāksmi tiks ievietota Pasūtītāja pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš.
Gadījumā, ja ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi
tiks saņemti pēdējā dienā, kurā iespējams iesniegt attiecīgo priekšlikumu, tad informācija par
sanāksmi tiks ievietota Pasūtītāja profilā divas dienas iepriekš.

6.

Piedāvājums

6.1.

Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

6.1.1.

Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
Piedāvājuma varianti nav atļauti.

6.1.2.

Piedāvājumu var iesniegt līdz 2018. gada 27.decembrim plkst. 14.00 Miera ielā 29, Aucē,
Auces novadā, LV-3708, Pasūtītāja telpās, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa
pastu/ ar kurjeru. Piedāvājumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā
punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

6.1.3.

Piedāvājumu, kas iesniegts pēc Nolikuma 6.1.2. punktā noteiktā termiņa beigām vai kura
ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz
piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam.

6.1.4.

Piedāvājumi tiks atvērti Miera ielā 29, Aucē, Pasūtītāja telpās, 2018.gada 27.decembrī
plkst.14.00, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršana ir
atklāta.

6.1.5.

Piedāvājumus atver to iesniegšanas
iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu.

6.2.

Piedāvājuma derīguma termiņš

6.2.1.

Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir, saistošam Pretendentam, līdz
iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu
iesniegšanas termiņa.

secībā,

nosaucot

Pretendentu,

piedāvājuma
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6.2.2.

Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma
termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma
termiņu.

6.2.3.

Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to
rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas
izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma
nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām
vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

6.3.

Piedāvājuma noformējums

6.3.1.

Piedāvājumu veido šādas četras daļas:
a. Pretendenta pieteikums un Atlases dokumenti (1 oriģināls un 1 kopija);
b. Piedāvājuma nodrošinājums (1 oriģināls un 1 kopija);
c. Tehniskais piedāvājums (1 oriģināls un 1 kopija);
d. Finanšu piedāvājums (1 oriģināls un 1 kopija).
Piezīme: Pretendentam, kurš iegūs Līguma slēgšanas tiesības, būs pienākums sagatavot un
iesniegt Piedāvājuma kopijas, pievienošanai Līgumam.

6.3.2.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez
neatrunātiem labojumiem un dzēsumiem. Tehniskais un finanšu piedāvājums Pretendentam
jāiesniedz arī uz CD vai cita datu nesēja MS Word vai Ms Excel formātā vienā eksemplārā.
Ja konstatētas pretrunas starp Pretendenta iesniegto piedāvājuma oriģinālu un piedāvājuma
kopijām vai elektroniski iesniegto piedāvājuma versiju, par pamatu tiek ņemts piedāvājuma
oriģināls.

6.3.3.

Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs dokuments,
kas ievietots Nolikuma 6.3.10.punktā minētajā iepakojumā. Piedāvājuma nodrošinājuma
kopija jāiekļauj piedāvājumā Pretendenta atlases dokumentos.

6.3.4.

Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot
piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē
un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:
a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,
b. Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta
atšifrējumu,
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

6.3.5.

Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir
pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies
dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos
noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:
a. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,
b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

6.3.6.

Ja Pretendents iesniedz dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka
likumam.

6.3.7.

Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas atbilstoši
Likuma 47.panta astotajai daļai pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai
iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

6.3.8.

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu
piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas un tulkojumus apliecina:
a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),
b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),
c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b”
apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),
d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto
(ja Pretendents ir personu apvienība) vai
e. Pretendenta pilnvarota persona.
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Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu
apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais
personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un
„e” apakšpunktā noteikto.
6.3.9.

Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un
tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai
caurauklots.

6.3.10.

Piedāvājumu (1 oriģinālu un 1 kopiju) iesniedz, ievietotus vienā kopējā aizlīmētā ārējā
iepakojumā, uz kura norāda:
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
reģ.Nr.45103000574
Miera ielā 29, Auces nov., Aucē, LV-3708
Iepirkuma komisijai
(Kontaktpersona: Aiga Kozlova, tel. 22825277)
<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (ja Pretendents ir juridiska persona
vai personālsabiedrība) vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona) un
adrese>
<Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs un e-pasts>
Piedāvājums iepirkuma procedūrai
“Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas
robežās”
Identifikācijas numurs: Auce2018/KF-BD/2
Neatvērt līdz 2018. gada 27.novembra, plkst.14.00

7.

Nodrošinājumi

7.1.

Piedāvājuma nodrošinājums

7.1.1.

Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 65 000,00 EUR
(sešdesmit pieci tūkstoši euro) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas
Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta
banka, tās filiāle vai ārvalsts bankas filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība vai ārvalsts
apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā
ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst
Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (C2 pielikums) vai Piedāvājuma nodrošinājuma veidnē
paredzētajiem noteikumiem. Apdrošināšanas polises gadījumā prēmijai jābūt samaksātai uz
piedāvājuma iesniegšanas brīdi, lai polise būtu uzskatāma par piedāvājuma nodrošinājumu,
piedāvājumā iesniedzams samaksu apliecinošs dokuments.

7.1.2.

Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
a. līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa
pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma
nodrošinājuma izsniedzējs,
b. līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir atzīts par uzvarētāju, saskaņā ar iepirkuma līguma
noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma
līguma projektā) vai
c. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
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7.1.3.

Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
b. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītāja
noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma
līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;
c. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta
iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

7.1.4.

Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod pretendentiem šādā kārtībā:
a. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, – pēc iepirkuma
līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas,
b. pārējiem pretendentiem – pēc iepirkuma procedūras beigām
c. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, –
pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

7.2.

Līguma izpildes nodrošinājums

7.2.1.

Pretendentam, kurš tiks atzīts par uzvarētāju un ar kuru tiks noslēgts iepirkuma līgums, būs
jāiesniedz līguma izpildes nodrošinājums. Atbilstoši FIDIC līguma Vispārīgo noteikumu
4.2.punkta otrajai rindkopai, kā arī Speciālo noteikumu otrajai rindkopai Pretendentam
jāiesniedz līguma izpildes nodrošinājums Pasūtītājam 28 dienu laikā no Līguma
vienošanās spēkā stāšanās brīža. Līguma izpildes nodrošinājumu veidi, apmēri un termiņi
noteikti līguma nosacījumos.

8.

Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

8.1.

8.1.1
.

Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem
2
gadījumiem :
Izslēgšanas nosacījums:

Pārbaude:

ir pasludināts pretendenta maksātnespējas
process, apturēta pretendenta saimnieciskā
darbība vai pretendents tiek likvidēts;

Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu,
kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas
tiesības, kā arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju),
uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu,
ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām, pieprasa
iesniegt kompetentu institūciju izziņas, kas
apliecina, ka Pretendentam un personai, uz
kuras iespējām Pretendents balstās, nav
pasludināts maksātnespējas process, apturēta
tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts.
Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz
kuras iespējām Pretendents balstās, ir
pasludināts maksātnespējas process, apturēta
tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts,
Pasūtītājs rīkojas pēc analoģijas ar Likuma
48.panta devītajā daļā paredzēto.
Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem piegādātājiem
Iepirkuma komisijai ir tiesības par šo informāciju
pārliecināties Lursoft datubāzē.

8.1.2
.

2

ir
konstatēts,
ka
Pretendentam
piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā
dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par
iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā
tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta, ir Valsts ieņēmumu dienesta
administrējamo nodokļu parādi (tai skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no

Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu,
kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas
tiesības, kā arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju),
uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu,
ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām, Valsts
ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā
parādnieku
reģistrā
pārbauda,
vai
iepriekšminētajām personām ir nodokļu parādi,
kas pārsniedz 150 euro. Ja nodokļu parādi

Pirms lēmuma par līgumtiesību piešķiršanu Pasūtītājs veiks pārbaudi arī saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas
nacionālo sankciju likumu.
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valstīm pārsniedz 150 EUR;

pārsniedz 150 euro, Iepirkuma komisija rīkojas
saskaņā ar Likuma 48.panta septītās daļas un
astotās daļas 1. un 3.punkta regulējumu.
Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā
tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām
Pretendents balstās, Pasūtītājs rīkojas pēc
analoģijas ar Likuma 48.panta devītajā daļā
paredzēto.

8.1.3
.

Pretendents
ir
sniedzis
nepatiesu
informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai
vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

Piedāvājuma pārbaude.

8.1.4
.

Uz 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,
neattiecas
Starptautisko un Latvijas Republikas
1
nacionālo sankciju likuma 11. panta
pirmajā daļā noteiktais izslēgšanas
nosacījums.

Pārbaude tiks veikta attiecībā uz pretendentu,
kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem
publisko iepirkumu jomā būtu piešķiramas
līguma slēgšanas tiesības sekojošās tīmekļa
vietnēs:
https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs
/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdo
cs/resources/xsl/en/consolidated-r.xsl;
http://www.mfa.gov.lv/images/EUconsMay201
8.pdf

8.2.

Ja pretendenta vai personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām tas balstījies, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
prasībām, maksātnespējas procesā, kas uzsākts atbilstoši likumam „Par uzņēmumu un
uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” vai Maksātnespējas likumam, kas bija spēkā līdz
2010.gada 31.oktobrim, tiek piemērota sanācija vai izlīgums (mierizlīgums), Pasūtītājs,
izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā iepirkuma līguma priekšmetu, var
lemt par Nolikuma 8.1.1.punkta nepiemērošanu.

8.3.

Pretendentu izslēgšanas nosacījumi attiecas uz:
a. pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un
visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai
personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),
b. Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstās.

8.4.

Dokumenti izslēgšanas noteikumu neattiecināmības pierādīšanai ārvalstīs reģistrētai vai
pastāvīgi dzīvojošai personai: Iesniedz attiecīgās ārvalstu kompetentās institūcijas izziņu
vai arī zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - paša
pretendenta vai citas Likuma 48.panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu
kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai
attiecīgās nozares organizācijai minētā pretendenta vai personas reģistrācijas (pastāvīgās
dzīvesvietas) valstī.

8.5.

Iesniedzot piedāvājumu, Nolikuma 8.1.punkta izslēgšanas nosacījumu neattiecināmību
Pretendents sākotnēji apliecina ar atbilstoši aizpildītu un parakstītu Pieteikumu dalībai
iepirkuma procedūrā (C1 pielikums), Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās – ar
atbilstoši aizpildītu un parakstītu Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām Pretendents
balstās apliecinājumu (C7 pielikums).

9.

Kvalifikācijas prasības un tās apliecinošie iesniedzamie dokumenti:
Nr.p.k.

Prasība vai Iesniedzamie
dokumenti:
(Iesniedzamie
dokumenti
Pretendenta
piedāvājumā
kārtojami tādā secībā, kādā tie ir
uzskaitīti šajā punktā.)

Prasības, to pārbaude:
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Atlases dokumenti
9.1.

Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

9.1.1

Piedāvājuma nodrošinājums

9.1.2
.
9.1.3
.

Eiropas vienotais iepirkuma procedūras
dokuments
Personai, kas paraksta piedāvājuma
dokumentus, ir pārstāvības (paraksta)
tiesības.

Pretendents Pieteikumu sagatavo atbilstoši veidnei
Nolikuma pielikumā (C1 pielikums).
Atbilstoši iepirkuma procedūras 6.3.3.punkta prasībām.
Sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (C2
pielikums).
Atbilstoši iepirkuma procedūras 9.10.punkta prasībām.
Dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus
parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma
daļu caurauklojumu apliecinājušās personas tiesības
pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros.

Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu
personālsabiedrības biedru vai personu apvienības
dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus
apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai
personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona,
jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs
personas
tiesības
pārstāvēt
attiecīgo
personālsabiedrības biedru vai personu apvienības
dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas
personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina
pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas
tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
9.2.Pretendenta atbilstība profesionālās darbības veikšanai
9.2.1
.

9.2.2
.

Pretendents, personālsabiedrība un visi
personālsabiedrības
biedri
(ja
piedāvājumu
iesniedz
personālsabiedrība) vai visi personu
apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu
iesniedz personu apvienība), kā arī
Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru
iespējām Pretendents balstās, kā arī
apakšuzņēmēji, kura veicamo būvdarbu
vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir
vismaz 10 procenti no kopējās līguma
vērtības, normatīvajos tiesību aktos
noteiktajos gadījumos ir reģistrēti
komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā
ārvalstīs, ja attiecīgās valsts normatīvie
akti to paredz.
Personu apvienībai, ja tai tiks piešķirtas
tiesības slēgt līgumu, 10 (desmit)
darbdienu
laikā
pēc
Pasūtītāja
paziņojuma par līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanu saņemšanas, pēc
savas
izvēles
jāizveido
personālsabiedrība
un
jāreģistrējas
Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā
kārtībā
vai
jānoslēdz
sabiedrības līgums, vienojoties par
apvienības
dalībnieku
atbildības
sadalījumu.
Pretendents,
personālsabiedrības
biedrs, personu apvienības dalībnieks
(ja
piedāvājumu
iesniedz
personālsabiedrība
vai
personu

Par Latvijas Republikā reģistrētu Pretendentu
reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām
iepirkuma komisija pārliecināsies Uzņēmumu reģistra
datubāzē: http://www.ur.gov.lv
Citā valstī kompetentās iestādes izsniegtas reģistrācijas
apliecības vai izziņas kopija, kas apliecina, ka ārvalsts
Pretendents, Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras
iespējām Pretendents balstās, un apakšuzņēmējs, kura
veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība
ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, ir
reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un
joprojām darbojas (attiecas uz ārvalstī reģistrēto
(atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu, ārvalstī
reģistrēto
personālsabiedrību
un
visiem
personālsabiedrības ārvalstī reģistrētajiem (atrodas
pastāvīga dzīves vieta) biedriem (ja piedāvājumu
iesniedz personālsabiedrība) vai ārvalstī reģistrēto
personu apvienību un visiem personu apvienības
ārvalstī reģistrētajiem (atrodas pastāvīga dzīves vieta)
dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu
apvienība)).

Būvkomersanta reģistrācijas faktu iepirkuma komisija
pārbaudīs
Būvkomersantu
reģistrā:
http://bis.gov.lv/bisp/
Ārvalstu

Pretendenta,

personālsabiedrības

biedra,
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apvienība),
apakšuzņēmējs,
kura personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz
veicamo būvdarbu vai sniedzamo personālsabiedrība vai personu apvienība), vai
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 apakšuzņēmēja un citu personu (Personas, uz kuru
procenti no kopējās līguma vērtības, kas iespējām Pretendents balstās) attiecīga profesionālā
veiks
darbus,
kuru
veikšanai reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai
nepieciešama
reģistrācija kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta
Būvkomersantu reģistrā, Persona (t.sk. vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās
3
apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo
Pretendents balstās, kas veiks darbus, reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu
kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija dokumentu izsniegšanu.
Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts
Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā
profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai
minētajām personām ir kompetentas
institūcijas izsniegta licence, sertifikāts
vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja
attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti
paredz
profesionālo
reģistrāciju,
licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu
dokumentu izsniegšanu.
9.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli
vidējais
finanšu Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā,
9.3.1 Pretendenta
apgrozījums būvniecībā Pretendenta kuru sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā
.
darbības iepriekšējo trīs (t.i., 2015., 2016. (C1 pielikums).
un 2017.) pārskata gadu laikā, ciktāl
informācija par šo apgrozījumu ir
pieejama,
ņemot
vērā
piegādātāja Uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs
dibināšanas vai darbības uzsākšanas gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības
laiku, ir vismaz 6 500 000,00 EUR (seši periodu.
miljoni pieci simti tūkstoši euro) bez
pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –
PVN).
Gadījumā, ja pretendenta iepriekšējie trīs
pārskata gadi ir atšķirīgi no nolikumā
minētajiem
konkrētajiem
gadiem,
nepieciešamajam finanšu apgrozījumam
jebkurā gadījumā ir jābūt norādītam par
pretendenta trīs iepriekšējiem pārskata
gadiem.
Uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk
par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par
visu darbības periodu.

9.3.2

Ja Pretendents ir personu apvienība, tad
prasība par finanšu apgrozījumu jāizpilda
visu personu apvienības dalībnieku
kopējam finanšu apgrozījumam attiecīgajā
jomā.
Pretendenta
kopējais
likviditātes
koeficients (apgrozāmie līdzekļi pret
īstermiņa saistībām) uz 2017.gada
31.decembri nav mazāks par 1,0.
Minētā
prasība
attiecināma
uz
Pretendentu (ja pretendents ir juridiska
persona),
personālsabiedrību
un
personālsabiedrības
biedriem
(ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība)
vai personu apvienības dalībniekiem (ja
piedāvājumu iesniedz personu apvienība).

3

Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts.

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā,
kuru sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā
(C1 pielikums).

Nolikums „Ūdensapgādes un kanalizācijas
paplašināšana Auces aglomerācijas robežās”,
id. Nr.Auce2018/KF-BD/2

sistēmas

11

Minētā prasība ir attiecināma uz tādiem
piegādātāju apvienības dalībniekiem un
personālsabiedrības biedriem, uz kuru
finansiālajām iespējām notiek balstīšanās
un kuri būs finansiāli atbildīgi par
iepirkuma līguma izpildi.
9.4.Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām
9.4.1

Pretendents kā galvenais būvdarbu 1) Pretendenta apstiprināts Pretendenta un Personu
veicējs iepriekšējo piecu gadu laikā
(t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru iespējām Pretendents
(2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un
balstās,
iepriekšējos
piecos
gados
veikto
līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir
būvniecības darbu un būvdarbu saraksts atbilstoši
veicis (objekti nodoti ekspluatācijā)
Veikto būvniecības darbu un būvdarbu saraksta
vismaz 2 (divu) ūdenssaimniecības
veidnei (C3 pielikums). Veikto būvniecības darbu un
objektu (ūdensvads un kanalizācija)
būvdarbu sarakstā Pretendents norāda tikai tādu
līgumu izpildi:
informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kas apliecina
a. kur vismaz viena līguma ietvaros
Nolikuma 9.4.1.apakšpunktā prasīto pieredzi.
veikta ārējo ūdensvada tīklu izbūve
Uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par pieciem
vismaz 3 000 m apjomā ar
gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības
caurules diametru ne mazāku par
periodu;
110mm;
b. kur vismaz viena līguma ietvaros 2) Pasūtītāju atsauksmes par to, vai visi darbi ir veikti
veikta ārējo pašteces kanalizācijas
atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un atbilstošā
tīklu izbūve vismaz
3 000 m
kvalitātē;
apjomā, ar caurules diametru ne
3) Būvatļaujas kopija un akts par attiecīgā objekta
mazāku par 160mm;
pieņemšanu ekspluatācijā.
c. vismaz vienā no ūdensvada vai
kanalizācijas objektiem veikti
asfalta seguma ceļu atjaunošanas
2
būvdarbi vismaz 4000m apjomā
pēc inženierkomunikāciju izbūves
būvdarbiem;
d. vismaz vienā no ūdensvada vai
kanalizācijas objektiem veikta
nesaistītu
minerālmateriālu
seguma atjaunošana vismaz 4 000
2
m
apjomā
pēc
inženierkomunikāciju
izbūves
būvdarbiem;
e. vismaz vienā no kanalizācijas
objektiem
veikta
vismaz
2
kanalizācijas sūkņu staciju izbūve
ar jaudu ne mazāku, kā 20 l/sek.
f. vismaz vienā no kanalizācijas
objektiem veikta kanalizācijas
spiedvada izbūve vismaz 1 000 m
apjomā, ar caurules diametru ne
mazāku par 110mm.

9.4.2

Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus:
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kurš 1) Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši
Speciālistu saraksta veidnei (C4 pielikums);

1) tam ir spēkā esošs sertifikāts 2) Par norādīto speciālistu sertifikāta esību un to
ūdensapgādes un
kanalizācijas
derīguma
termiņu
Pasūtītājs
pārliecināsies
sistēmu
būvdarbu
vadīšanas
publiskajās datubāzēs;
reglamentētajā jomā;
3) Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita
2) kurš iepriekšējo piecu gadu laikā
dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja
(2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un
šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās
līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir
ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un
vadījis būvdarbus atbildīgā būvdarbu
apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst
vadītāja
statusā
(objekti
nodoti
izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām
ekspluatācijā)
vismaz
2
(divu)
attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas
ūdenssaimniecības objektu līgumu
Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks
izpildi:
noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu
darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas
a. kur katra līguma ietvaros veikta
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs
ārējo ūdensvada tīklu izbūve vismaz
atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu
3 000 m apjomā ar caurules diametru
profesionālo
pakalpojumu
sniegšanu
Latvijas
ne mazāku par 110mm;
Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs
b. kur katra līguma ietvaros veikta
Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju
ārējo pašteces kanalizācijas tīklu
par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī
izbūve vismaz 3 000 m apjomā; ar
atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to
caurules diametru ne mazāku par
saņems.
160mm
c. vismaz vienā no ūdensvada 4) Pretendenta
piedāvāto
speciālistu
CV
un
vai kanalizācijas objektiem veikti
pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes
asfalta seguma ceļu atjaunošanas
laika grafiku atbilstoši CV veidnei (C5 pielikums) un
2
būvdarbi vismaz 4 000 m apjomā
pasūtītāja atsauksmes par to, vai visi darbi ir veikti
pēc inženierkomunikāciju izbūves
atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un atbilstošā
būvdarbiem;
kvalitātē.
d. vismaz vienā no ūdensvada
Par
Pretendenta
piedāvātajiem
galvenajiem
vai kanalizācijas objektiem veikta
speciālistiem Pretendents norāda tikai tādu
nesaistītu minerālmateriālu seguma
informāciju par veiktajiem darbiem, kuri apliecina
2
atjaunošana vismaz 4 000 m apjomā
Nolikuma 9.4.2.apakšpunktā norādīto speciālistiem
pēc inženierkomunikāciju izbūves
prasīto pieredzi. Atsauksmei jāsatur informācija, kas
būvdarbiem;
apliecina atbilstību attiecīgajai kvalifikācijas prasībai.
e. vismaz vienā no kanalizācijas
Ja pievienotajā atsauksmē, kas apliecina piedāvātā
objektiem
veikta
vismaz
2
speciālista pieredzi, nav minēts konkrēts speciālists,
kanalizācijas sūkņu staciju izbūve ar
Pretendentam ir jāiesniedz citus dokumentus
jaudu ne mazāku, kā 20 l/se
speciālistu pieredzes apliecināšanai, piemēram,
g. vismaz vienā no kanalizācijas
saistību raksta kopijas, būvdarbu žurnālu kopijas.
objektiem veikta kanalizācijas
spiedvada izbūve vismaz 1 000 m
Objektu nodošanu ekspluatācijā apliecina ar
apjomā, ar caurules diametru ne
būvatļaujas kopiju un aktu par attiecīgā objekta
mazāku par 110mm.
pieņemšanu ekspluatācijā.

9.4.2
.2

Ceļu būvdarbu vadītāju, kurš atbilst
šādām prasībām:
1) tam ir spēkā esošs sertifikāts ceļu
būvdarbu vadīšanas reglamentētajā
jomā;
2) kurš iepriekšējo piecu gadu laikā
(2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un
līdz
piedāvājuma
iesniegšanas
dienai) apdzīvotā vietā ir vadījis un
pabeidzis
(objekts
nodots
ekspluatācijā) ceļu būvdarbus, ceļu

5) Nolikuma 9.4.2.punktā prasīto speciālistu pieredze
tiks atzīta par atbilstošu, ja attiecīgais speciālists būs
veicis Nolikuma 9.4.2.punktā minētos darbus
norādītajā apjomā.
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būvdarbu vadītāja statusā, vismaz:
a. vienā būvdarbu līgumā, kura
ietvaros ir veikti asfaltbetona
seguma būvdarbi ar apjomu
2
vismaz 4 000 m apjomā pēc
inženierkomunikāciju
izbūves
būvdarbiem;
b. vienā būvdarbu līgumā, kura
ietvaros ir veikta nesaistītu
minerālmateriālu seguma
2
atjaunošana vismaz 4 000 m
apjomā pēc
inženierkomunikāciju izbūves
būvdarbiem.
Elektroietaišu būvdarbu vadītāju, kurš
atbilst šādam prasībām:
1) tam ir spēkā esošs sertifikāts
elektroietaišu
izbūves
darbu
vadīšanā;

9.4.2
.4.

9.5.

9.6.

kurš iepriekšējo piecu gadu laikā (2013.,
2014., 2015., 2016., 2017. un līdz
piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir
vadījis un pabeidzis (objekts nodots
ekspluatācijā) būvdarbus vismaz vienā
būvdarbu līgumā, kura ietvaros ir
izbūvēti ārējie elektroapgādes tīkli un
uzstādītas vismaz 2 sadalnes;
Darba aizsardzības koordinatoru, kurš
atbilst Ministru kabineta 2003.gada
25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba
aizsardzības
prasības,
veicot
1
būvdarbus"
8. punktā
noteiktajām
prasībām.
Pretendents nevar piedāvāt vienu
speciālistu
vairāku
Nolikuma
9.4.2.punktā prasīto pozīciju izpildei.
Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta
licence, sertifikāts vai cits dokuments
attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja
šādu
dokumentu
nepieciešamību
nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie
tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst
izglītības un profesionālās kvalifikācijas
prasībām
attiecīgas
profesionālās
darbības veikšanai Latvijas Republikā
un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks
noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk
kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma
līguma noslēgšanas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas
institūcijai deklarāciju par īslaicīgu
profesionālo pakalpojumu sniegšanu
Latvijas
Republikā
reglamentētā
profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam
atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju
par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu
(vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz
speciālists to saņems.
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Pretendents Būvniecībai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un
citu personu (Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka
Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā
4
Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi . Ja Pretendents balstās uz
citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, Pretendentam jāpierāda
Pasūtītājam, ka Pretendenta rīcībā būs nepieciešamie resursi. Pretendentam un personai,
uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, jābūt solidāri atbildīgiem
par iepirkuma līguma izpildi.
Ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz
apakšuzņēmēju vai citu Personu (Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās)
iespējām, lai apliecinātu Pretendenta kvalifikācijas atbilstību Pretendenta kvalifikācijas
prasībām, piedāvājumā jāietver:
a. visu apakšuzņēmējiem nododamo Būvniecības darbu aprakstu atbilstoši
Apakšuzņēmējiem/Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nododamo
būvniecības darbu saraksta veidnei (C6 pielikuma 1.tabula).
b. (1) Personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām Pretendents balstās,
apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja/Personas, uz kuru iespējām Pretendents
balstās apliecinājuma veidnei (C7 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem
nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītos Būvniecības darbus un/vai nodot
Pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus un/vai (2)
Pretendenta un Personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām Pretendents
balstās, līgums par sadarbību Iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta
rīcībā būs Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi (nosakot resursu nodošanas
apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks
noslēgts Iepirkuma līgums. Ja Pretendents balstās uz citu personu saimnieciskajām un
finansiālajām iespējām iepirkuma līguma izpildei, tad papildus iepriekš minētajam
pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas pierāda Pretendenta un personas, uz kuras
saimnieciskajām un finansiālajām iespējam tas balstās, solidāru atbildību par iepirkuma
līguma izpildi,
c. (ja attiecināms) citā valstī kompetentās iestādes izsniegtas reģistrācijas apliecības,
izziņas vai cita dokumenta kopija vai oriģināls, kas apliecina, ka Persona (t.sk.
apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir reģistrēts normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā un joprojām darbojas, ja šādu reģistrāciju attiecīgās valsts
normatīvie akti paredz, kā arī
d. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras
iespējām Pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas
un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Personu (t.sk.
apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām Pretendents balstās, iepirkuma procedūras
ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru
parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko
personu.

9.9.

Izziņas un citus dokumentus, kurus Likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas
kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi
pirms to iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus
dokumentus Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms to
iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma
termiņu.

9.10.

Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (turpmāk – EVIPD)

9.10.1.

4

Pasūtītājs pieņem EVIPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, vērtējot tā
saturu tiktāl, ciktāl tas nepieciešams, lai apliecinātu izvirzītās kvalifikācijas prasības un
izslēgšanas noteikumus. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt EVIPD, lai apliecinātu, ka tas
atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras

Vēršam uzmanību, ka, piemēram, prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta ar Personu, uz kuru
iespējām Pretendents balstās, palīdzību, jo minētās personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto prasību var
apliecināt pats Pretendents vai Pretendents kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu
apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām), uz līguma slēgšanas brīdi veidojot personu
apvienību un sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru
atbildību līguma izpildē
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iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par
līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Piegādātāju
apvienība iesniedz atsevišķu EVIPD par katru tās dalībnieku. Sagatavot EVIPD var,
izmantojot
Eiropas
Komisijas
tīmekļa
vietnē
izveidoto
rīku
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=lv, kā arī Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa
vietnē ievietoto veidlapu MS Word formātā (http://www.iub.gov.lv/lv/node/587).
9.10.2.

Piegādātājs var Pasūtītājam iesniegt EVIPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā,
ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

9.10.3.

Pasūtītājs jebkurā iepirkuma procedūras stadijā var prasīt, lai Pretendents iesniedz visus
vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasīs
tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

10. Apakšuzņēmēju piesaiste
10.1.

Pretendentam piedāvājumā jānorāda tās iepirkuma līguma daļas, kuras Pretendents nodos
izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visi paredzamie apakšuzņēmēji, aizpildot Visu
apakšuzņēmēju un tiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidni (C6 pielikuma
2.tabula). Piedāvājumam jāpievieno apakšuzņēmēju aizpildītu un parakstītu
Apakšuzņēmēja/Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās apliecinājuma veidni (C7
pielikums).

10.2.

Būvdarbu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma
ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata
kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķiroša ietekme
vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķiroša ietekme
ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

11. Tehniskais piedāvājums
11.1.

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju,
ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (C9 pielikums).

11.2.

Ja iepirkuma dokumentācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita
norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, kas raksturo tikai kāda konkrēta
piegādātāja preces vai pakalpojumus, zīmols, patents vai specifiski preču veidi,
pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas
atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā
specifikācijā prasīto darbību. Pretendentam jāpierāda piedāvātā ekvivalentums.

12. Finanšu piedāvājums
12.1.

Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikta Būvniecība
(Būvniecības kopējā cena), Finanšu tāmēs jānorāda visas vienību cenas un visu izmaksu
pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājuma kopsavilkums jāsagatavo atbilstoši Finanšu
piedāvājuma veidnei (C8 pielikums).

12.2.

Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN. Atsevišķi jānorāda Būvniecības
kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa).

12.3.

Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Būvniecību.

13. Piedāvājumu izvērtēšana
13.1.

Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic pretendentu
kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar
Nolikumā noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Iepirkumu komisija pārbauda
Pretendentu:
-

Atlases dokumentu,

-

Tehniskā piedāvājuma,

-

Finanšu piedāvājuma

atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām.
13.2.

Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Piedāvājuma nodrošinājums atbilst
Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta
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piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek
noraidīts.
13.3.

Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti,
ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un ietekmē
piedāvājuma vērtēšanu.

13.4.

Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam
pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

13.5.

Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents vai persona, uz kuras iespējām
Pretendents balstās:
1) neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem nosacījumiem Pretendenta
dalībai iepirkuma procedūrā vai
2) nav iesniedzis pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst pretendenta
kvalifikācijas prasībām, vai
3) ir sniedzis nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai.

13.6.

Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents, tā darbinieks vai Pretendenta piedāvājumā
5
norādītā persona nav piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai
Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, tā darbinieki vai
Pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī
iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja šis
apstāklis piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot
vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma
komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj
tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas
priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

13.7.

Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta iesniegtā
informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai Pretendents, vai
kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz
trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Iepirkuma
komisija termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai nosaka samērīgi
ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un
iesniegšanai. Ja Iepirkuma komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā
ietverto vai Pretendenta iesniegto informāciju, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši
Iepirkuma komisijas noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēs pēc savā
rīcībā esošās informācijas.

13.8.

Iepirkuma komisija ir tiesīga pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā,
publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja tā ir ieguvusi
informāciju šādā veidā, bet tā neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais pretendents ir tiesīgs
iesniegt izziņu vai citu dokumentu par konkrēto faktu.

13.9.

Iepirkuma komisija pārbauda atlasīto Pretendentu tehnisko un finanšu piedāvājumu
atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru
tehniskie vai finanšu piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
prasībām, tiek noraidīti.

13.10.

Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Iepirkuma komisija var pieprasīt, lai Pretendents izskaidro
tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju.

13.11.

Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiks
konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma
summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot
finanšu piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.

13.12.

Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents iesniedz apliecinājumu par
neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.

13.13.

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai iepirkuma komisija izmanto šādus
kritērijus:

5

Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.
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Cena (K1) – 80 punkti;
Garantijas laiks (K2) –20 punkti;
13.13.1. Piedāvājuma izvēles algoritms saskaņā ar augstāk minētajiem kritērijiem un apraksts, kā tiks
vērtēts katrs no norādītajiem kritērijiem:

Nr.
1.

Vērtēšanas
kritēriji
Pretendenta
piedāvātā
būvdarbu
līgumcena,
EUR bez PVN
(K1)

Maksimālais
punktu
skaits

80

Punktu piešķiršanas algoritms
Pretendenta piedāvājums ar zemāko piedāvāto
līgumcenu, EUR bez PVN, tiek vērtēts ar maksimāli
iespējamo punktu skaitu – 80 punkti. Punkti
pretendentu piedāvājumiem tiek aprēķināti pēc
šādas formulas: K1=Czc/Cpc x80, kur:
K1 – vērtējamā pretendenta iegūtais punktu skaits
par tā piedāvāto līgumcenu;
Czc – zemākā piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN;
Cpc – vērtējamā pretendenta piedāvātā līgumcena,
EUR bez PVN.

2.

Kritērijā Garantijas laiks punkti piešķirami šādi:

Pretendenta
piedāvātais
garantijas
laiks( K2)

Katrs
iepirkuma
komisijas
loceklis
vērtē
Pretendenta iesniegto piedāvāto garantijas laiku ar
šādu vērtēšanas skalu:
Par apmierinošu vērtējumu – Pretendents
piedāvā minimālo garantijas laiku 2.grupas buvēm 36 kalendārie mēneši; 3.grupas būvēm – 60
kalendārie mēneši
20

- komisijas loceklis piešķir 7 punktu.
Par labu vērtējumu – Pretendents piedāvā
garantijas laiku visām 2. un 3.grupas būvēm - 60
kalendārie mēneši - komisijas loceklis piešķir 14
punktus.
Par ļoti labu (teicamu) vērtējumu –
Pretendents piedāvā garantijas laiku visām 2. un
3.grupas būvēm -84 kalendārie mēneši– komisijas
loceklis piešķir 20 punktus.

KOPĀ

100

Komisijas locekļu individuālie vērtējumi tiek
apkopoti un aprēķināts vidējais aritmētiskais
komisijas locekļu vērtējums katrā no minētajiem
kritērijiem katram pretendentam.

P = K 1 + K2
P – Pretendenta piedāvājuma galīgais vērtējums
K1 – Pretendenta iegūtais punktu skaits, kas iegūts sadaļā K1 “Pretendenta piedāvātā
būvdarbu līgumcena, EUR bez PVN”, kas aprēķināts atbilstoši formulai: viszemākā
piedāvātā cena/vērtējamā piedāvājuma cena X 80
K2 – Pretendenta iegūtais punktu skaits, kas iegūts sadaļā K2 „Pretendenta piedāvātais
garantijas laiks”, kas aprēķināts atbilstoši formulai: iepirkuma komisijas locekļu piešķirto
punktu summa kritērijā K2 / vērtējumu sniegušo iepirkuma komisijas locekļu skaitu.
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13.14.

Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Būvniecības
6
kopējo cenu bez PVN .

13.15.

Gadījumā, ja divu vai vairāku Pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtējums būs vienāds, tad
Iepirkumu komisija izvēlas to piedāvājumu, kur Pretendenta (tai skaitā personālsabiedrības
un personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku, uz kuru finansiālajām
iespējām notiek balstīšanās un kuri būs finansiāli atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi)
kopējais likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi pret īstermiņa saistībām) uz 2017.gada
31.decembri ir augstāks.

13.16.

Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājumam
pievienojis EVIPD, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt iesniegt pierādījumus Pretendenta atbilstībai
kvalifikācijas prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā
rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

13.17.

Iepirkuma komisija pārbaudi par pretendentu izslēgšanas gadījumiem veic attiecībā uz katru
pretendentu, kuram atbilstoši piedāvājuma izvērtēšanas kritērijam būtu piešķiramas līguma
slēgšanas tiesības. Pasūtītājs veic pārbaudi arī atbilstoši Starptautisko un Latvijas
1
Republikas nacionālo sankciju likuma 11. pantam.

13.18.

Komisija pieļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus uzticamības nodrošināšanai saskaņā ar
Likuma 49.panta regulējumu.

13.19.

Pirms iepirkuma līguma slēgšanas par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu par iepirkuma
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pasūtītājs vienlaicīgi (vienā dienā) informē visus
Pretendentus (pretendentiem, kuru piedāvājums tika noraidīts, Pasūtītājs norāda arī
piedāvājuma noraidīšanas iemeslu, savukārt pretendentiem, kuru piedāvājums bijis
atbilstošs, izraudzītā piedāvājuma raksturojumu vai nosacītās priekšrocības, neatklājot
informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu nodevuši citi pretendenti), kā arī publicē
paziņojumu tīmekļvietnēs, kur publicēts paziņojums par iepirkuma procedūru.

14. Nepamatoti lēts piedāvājums
14.1.

Ja Iepirkuma komisijai Pretendenta piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija
rakstveidā pieprasīs skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām. Skaidrojums var tikt
pieprasīts īpaši par:
1) ražošanas procesa, būvdarbu veikšanas metodes vai sniedzamo pakalpojumu
izmaksām;
2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgiem būvdarbu veikšanas, preču
piegādes vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam;
3) piedāvāto būvdarbu vai pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti;
4) vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba
koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu;
5) saistībām pret apakšuzņēmējiem;
6) Pretendenta saņemto komercdarbības atbalstu.
Iepirkuma komisija ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par
nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojumu un pierādījumu iesniegšanai.
Iepirkuma komisija, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtēs tā sniegtos skaidrojumus.

14.2.

Iepirkuma komisijai, lai pārliecinātos par to, ka Pretendenta piedāvājums nav nepamatoti
lēts, ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta
elektroniskās deklarēšanas sistēmas par Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto
apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, ja Valsts
ieņēmumu dienests šādus datus apkopo.

14.3.

Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt
tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus
pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu

14.4.

Ja Iepirkuma komisija konstatēs, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents
saņēmis komercdarbības atbalstu, piedāvājums pēc konsultācijām ar Pretendentu var tikt
noraidīts, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar Iepirkuma komisijas noteiktā
saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu

6

Ja Finanšu piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, vērā ņem pareizi aprēķināto summu.
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atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.pantam. Ja Iepirkuma komisija
noraidīs piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informēs Eiropas Komisiju un Iepirkumu
uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.
15. Apakšuzņēmēju saraksts
15.1.

Ja Pretendents, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma līguma izpildē
plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendentam pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanas, bet ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, jāiesniedz Pasūtītājam
būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu, kurā norādīts
apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēttiesīgā persona, ciktāl minētā
informācija ir zināma. Ja attiecināms, Pretendentam minētajā sarakstā arī jānorāda
piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.

15.2.

Pretendentam, kuram tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības un iepirkuma
līgums tiks noslēgts, ir pienākums iepirkuma līguma izpildes laikā paziņot Pasūtītājam par
jebkurām Nolikuma 15.1.punktā minētajā sarakstā norādītās informācijas izmaiņām.

15.3.

Pretendentam, kuram tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības un iepirkuma
līgums tiks noslēgts, iepirkuma līguma izpildes laikā ir pienākums Nolikuma 15.1.punktā
minēto sarakstu papildināt ar informāciju par apakšuzņēmēju, kuru Pretendents iepirkuma
līguma izpildē iesaista vēlāk.

16. Iepirkuma līgums

16.2.

Pasūtītājs, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu, slēdz
iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (B pielikums). Ja Pretendentam ir
iebildumi pret iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz pasūtītājam ne vēlāk 7 (septiņas)
kalendārās dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa
iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.
Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieņem
lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais saimnieciski
visizdevīgākais piedāvājums atbilstoši Nolikumā norādītajam vērtēšanas kritērijam, vai
pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt
līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais saimnieciski visizdevīgākais
piedāvājums, bet tas atsakās līgumu slēgt, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu pārtraukt
iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

16.3.

Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

16.4.

Pasūtītājs patur tiesības nenoslēgt līgumu, gadījumā, ja .iesmiegtie piedāvājumi pārsniedz
Pasūtītāja finanšu iespējas.

16.1.
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B pielikums: Iepirkuma līguma projekts
Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un
inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs” (LF-1).
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LĪGUMA VIENOŠANĀS Nr._________

Līgums: „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas
robežās” projekta Nr.5.3.1.0/17/I/015 „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašinašana
Auces aglomerācijas robežās” ietvaros
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”, reģistrācijas
Nr.45103000574, juridiskā adrese – Miera iela 29, Auce, Auces nov., tās ______________ personā,
no vienas puses,
un
<Uzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas. Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās
personas amats, vārds un uzvārds> personā [, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu,
kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk – Uzņēmējs), no otras
puses,
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>”
rezultātiem un Uzņēmēja Piedāvājumu par <būvobjekta raksturojums> būvdarbiem saskaņā ar
Līguma noteikumiem (turpmāk – Darbi), vienojas:
1. Līguma vienošanās vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Līguma
noteikumos.
2. Šādi dokumenti to prioritātes secībā veido un ir daļa no Līguma:
a. šī Līguma vienošanās,
b. Pieteikums dalībai iepirkumā un Piedāvājuma pielikums,
c. [Pielikumi:
<Iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes
protokols, u.c. pielikumi>,
d. Līguma Speciālie noteikumi un Speciālo noteikumu pielikumi:
– Līguma izpildes nodrošinājuma veidne (LF-A1) un (LF-A2),
– Avansa garantijas veidne (LF-B1) un (LF-B2),
– Ieturējuma naudas garantijas veidne (LF-C1) un (LF-C2),
e. Līguma Vispārīgie noteikumi,
f. Būvprojekti,
g. Tehniskā specifikācija,
h. Finanšu piedāvājums,
i. Uzņēmēja tehniskais piedāvājums un atlases dokumenti,
j. Nolikums (bez pielikumiem).
Pielikumi ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie groza.
3. Ievērojot maksājumus, kurus Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem veiks Uzņēmējam,
Uzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem veikt un pabeigt Darbus un novērst visus
defektus tajos.
4. Ievērojot Darbu izpildi un pabeigšanu un visu defektu novēršanu tajos, Pasūtītājs apņemas
saskaņā ar Līguma noteikumiem samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu.
Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN): <__________>EUR (summa
vārdiem euro), PVN 21 %: <_________>EUR (summa vārdiem euro),
Akceptētā Līguma summa, bez PVN: <_______________> EUR (summa vārdiem euro).
5. Šī Līguma vienošanās ir sastādīta divos identiskos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā
Pasūtītājs, otru – Uzņēmējs.
6. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo Līguma vienošanos.
7. Pasūtītājs patur tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja līgumu nav iespējams izpildīt, tādēļ ka
līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, vai būtiskas finanšu un
kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO)
dalībvalsts noteiktās sankcijas.
Uzņēmējs:
<Uzņēmēja nosaukums>

Pasūtītājs:
< Pasūtītāja nosaukums>
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<paraksta
uzvārds>

tiesīgās

personas

___________________________

___________________________

Parakstīšanas vieta un datums

Parakstīšanas vieta un datums
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B1 pielikums: Piedāvājuma pielikums
PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS
Parakstīšanas vieta un
datums
Pasūtītāja nosaukums un
adrese
Uzņēmēja nosaukums un
adrese
Inženiera nosaukums un adrese
Darbu izpildes laiks
Defektu paziņošanas periods
Elektronisko sakaru sistēmas
Piemērojamās tiesību normas
Valdošā valoda
Komunikācijas valoda
Darbu izpildes vietas
pieejamības laiks
Līguma izpildes nodrošinājums
Termiņš paziņošanai par kļūdām
Pasūtītāja prasībās un citiem
Pasūtītāja prasību defektiem
Normālās darba stundas
Līgumsods par programmas
neiesniegšanu
Darbu izpildes nokavējuma
līgumsods
Maksimālā Darbu izpildes
nokavējuma līgumsoda summa
Kopējais avansa maksājums
Maksājumu skaits un termiņi
Avansa maksājuma atmaksas
amortizācija
Ieturējuma procenti
Ieturējuma naudas summas
limits
Minimālā Starpmaksājuma
apstiprinājuma aktā iekļaujamā
summa
Līgumsods par samaksas
nokavējumu
Maksājuma valūta
Uzņēmēja civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanas
apjoms (minimālais atbildības
limits)
Uzņēmēja civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanas
polise un Uzņēmēja apliecināta
apdrošināšanas līguma un
dokumenta, kas apliecina
apdrošināšanas prēmijas
samaksu, kopijas iesniegšanas
termiņš

Parakstīšanas
vieta un datums

Parakstīšanas vieta un datums

1.1.2.2. un 1.3.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AUCES
KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”, reģistrācijas Nr.
45103000574, juridiskā adrese – Miera iela 29,
Auce, Auces nov., LV – 3708

1.1.2.3. un 1.3.

<__________>

1.1.2.4. un 1.3.
1.1.3.3.
1.1.3.7.
1.3.
1.4.
1.4.
1.4.

Inženieris tiks nominēts pirms Darbu uzsākšanas
<__________>
<__________>
<__________>
Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti
Latviešu
Latviešu

2.1.

No Darbu uzsākšanas datuma

4.2.

10% apmērā no Akceptētās Līguma summas

5.1.

28 dienas no Darbu uzsākšanas datuma

6.5.

No pirmdienas līdz piektdienai no plkst.8.00 – 17.00

8.3.

150,00 EUR dienā

8.7.

0,1% no Akceptētās Līguma summas par katru
nokavēto dienu

8.7.

10% no Akceptētās Līguma summas

14.2.
14.2.

10% apmērā no Līguma summas bez PVN
viens maksājums

14.2. (b)

25%

14.3.

10%

14.3.

10%

14.6.

40 000,00 euro

14.8.

0,1% no nokavētā maksājuma summas par katru
kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no
Akceptētās līguma summas
euro (EUR)

14.15.

18.5

10% no Akceptētās līguma summas Darbu izpildes
laikā līdz Darbu pieņemšanai, 5% no Akceptētās
līguma summas Defektu paziņošanas perioda laikā
septiņu dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās
dienas
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Uzņēmējs:
<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds, uzvārds>
___________________________
Parakstīšanas vieta un datums
Līguma noteikumi ietver:
Vispārīgos noteikumus: Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības darbu
līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs” (Latvijas
Inženierkonsultantu asociācijas International Federation of Consulting Engineers Conditions of
the Contract for Constraction for Building and Engineering Works, Designed by the Employer
2006.gada tulkojums), kuru kopijas var iegādāties Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Krišjāņa
Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV 1012, e-pasts: lika@lika.lv vai www.fidic.org/bookshop un
Speciālos noteikumus, kas ietver Vispārīgo noteikumu labojumus un papildinājumus. Ja līguma
Vispārīgajos noteikumos lietotie izteicieni ir neskaidri, to saturs noskaidrojams, ievērojot International
Federation of Consulting Engineers Conditions of the Contract for Constraction for Building
and Engineering Works, Designed by the Employer, kuru kopijas var iegādāties
www.fidic.org/bookshop.
Uzņēmējs:
<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas
uzvārds>

amats,

vārds,

Pasūtītājs:
<Pasūtītāja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas
uzvārds>

___________________________

___________________________

Parakstīšanas vieta un datums

Parakstīšanas vieta un datums

amats,

vārds,
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SPECIĀLIE NOTEIKUMI
Vispārīgajos noteikumos terminu „Sākuma
datums” Aizstāt ar terminu „Darbu uzsākšanas
datums”; Vispārīgajos noteikumos atsauci uz
20.6.apakšpunktu [Šķīrējtiesa] aizstāt ar atsauci
uz 20.6.apakšpunktu [Tiesa]
1.1. Definīcijas

1.1.1.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „„Līgums” nozīmē Līguma
vienošanos, Piedāvājuma vēstuli, šos Noteikumus, Pasūtītāja prasības,
Formas, Uzņēmēja piedāvājumu un citus dokumentus (ja tādi ir), kas minēti
Līguma vienošanās dokumentā.”
1.1.1.3.apakšpunkta otro teikumu izteikt šādā redakcijā: „„Ievērojot to, ka
Līguma ietvaros Apstiprinājuma vēstule netiks izsniegta, termins
„Apstiprinājuma vēstule” apzīmē Līguma vienošanos, un Apstiprinājuma
vēstules izsniegšanas vai saņemšanas datums ir Līguma vienošanās spēkā
stāšanās datums.”
1.1.1.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „„Piedāvājuma vēstule” nozīmē
dokumentu ar nosaukumu „Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā”, ko
sagatavo Uzņēmējs un kas ietver Pasūtītājam adresētu piedāvājumu veikt
Darbus.”
1.1.3.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „„Izpildes laiks” nozīmē
Piedāvājuma pielikumā norādīto Darbu vai to Posmu izpildes laiku saskaņā ar
8.2.apakšpunktu [Izpildes laiks] (ieskaitot visus pagarinājumus saskaņā ar
8.4.apakšpunktu [Izpildes laika pagarināšana]), ko aprēķina par pamatu ņemot
Darbu uzsākšanas datumu vai Posma Darbu uzsākšanas datumu.”
1.1.4.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „„Izmaksas” nozīmē visus
pamatotos izdevumus, kas radušies Uzņēmējam Darbu izpildes vietā vai ārpus
tās, ieskaitot virsizdevumus (saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15
„Būvizmaksu noteikšanas kārtība”), bet neieskaitot peļņu.”
Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.4.13.apakšpunktu šādā redakcijā:
„„Saprātīgas peļņas procents” nozīmē Uzņēmēja Finanšu piedāvājumā
(Tāmēs) norādīto peļņas procentu, kas tiek aprēķināts no tiešajām izmaksām
(saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas
kārtība”).”
Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.6.10.apakšpunktu šādā redakcijā:
„„Līgumā neparedzētie papildus darbi” ir darbi, kuri sākotnēji netika iekļauti
līgumā vai būvniecības projektā, bet neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši
nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, un tiek ievēroti visi Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma nosacījumi”

1.5. Dokumentu
prioritātes secība
1.6.
Līguma vienošanās
1.8. Dokumentu
pārziņa un
iesniegšana
1.13. Likuma
ievērošana

2.4. Pasūtītāja
finansiālās

Dzēst (b) apakšpunktu
Dzēst pirmo teikumu
Pirmās rindkopas otrajā teikumā vārdus
„(..) sešos eksemplāros (..)”
aizstāt ar vārdiem
„trīs eksemplāros”
Pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: „Uzņēmējam Līguma izpildes laikā
jāievēro Piemērojamais likums, kā arī šādi vai ekvivalenti standarti un
tehniskās specifikācijas šādā secībā: Latvijas nacionālā standarta statusā
adaptētie Eiropas standarti, Eiropas tehniskie apstiprinājumi, kopējās
tehniskās specifikācijas, citi starptautiskie standarti, kā arī citas tehniskās
atsauces sistēmas, ko izveidojušas Eiropas standartizācijas institūcijas, vai, ja
minēto standartu nav, šādā secībā: Latvijas nacionālie standarti, nacionālie
tehniskie apstiprinājumi vai nacionālās tehniskās specifikācijas.”
Dzēst apakšpunktu
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Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: „Pasūtītājs ieceļ
Inženieri, kas pildīs viņam Līgumā paredzētos pienākumus un veiks Darbu
būvuzraudzību saskaņā ar Piemērojamā likuma prasībām.”
Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā: „Šādos gadījumos Inženierim
jāsaņem iepriekšēja Pasūtītāja rakstiska atļauja:
(a) deleģējot savas pilnvaras (3.2.apakšpunkts),
(b) piekrītot Apakšuzņēmēju nomaiņai un piesaistīšanai (4.4.(b) apakšpunkts),
(c) Piekrītot Uzņēmēja personāla nomaiņai (6.9. apakšpunkts)
(d)
izdodot
norādījumus
par
apakšlīguma
saistību
nodošanu
(4.5.apakšpunkts),
(e) pagarinot Izpildes laiku (8.4.apakšpunkts),
(f) izdodot norādījumus par Izmaiņu veikšanu (13.3.apakšpunkts).”
Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
„Kad vien šajos noteikumos tiek norādīts, ka Inženieris rīkojas saskaņā ar
3.5.apakšpunktu, lai vienotos vai izlemtu par kādu jautājumu un šis jautājums
nav saistīts ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Inženieris
apspriežas ar katru Pusi, mēģinot panākt vienošanos. Ja Izmaiņas ir saistītas
ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Izmaiņas veicamas publisko
iepirkumu un būvniecību reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo
tiesību aktu noteiktajā kārtībā, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma (tālāk Līgumā – Likums) 66.pantā noteikto kārtību.”
Papildināt ar 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
„Inženieris var pieprasīt, lai Uzņēmēja pārstāvis piedalās regulārās vai
ārkārtas sanāksmēs, lai izskatītu ar Līguma izpildi saistītus jautājumus.
Inženieris protokolē sanāksmes norisi. Sanāksmes protokolus Inženieris
iesniedz sanāksmes dalībniekiem un Pasūtītājam.”
Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:
„Līguma izpildes nodrošinājumu izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas
Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta
banka/bankas
filiāle/ārvalsts
bankas
filiāle
vai
apdrošināšanas
sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas
normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu
sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam jāatbilst Speciālajiem
noteikumiem pievienotajai veidnei. Pirms Līguma izpildes nodrošinājuma
izsniegšanas tā projektu Uzņēmējs saskaņo ar Inženieri un Pasūtītāju.”
Otro rindkopu papildināt ar trešo teikumu šādā redakcijā:
„Pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma izdošanas Līguma
izpildes nodrošinājuma summa var tikt samazināta par 50% (piecdesmit
procentiem), par to nekavējoties informējot Pasūtītāju.”
Otrās rindkopas (b) apakšpunktu šādā redakcijā:
„attiecībā uz citiem piedāvātajiem Apakšuzņēmējiem nepieciešama Inženiera
rakstveida piekrišana. Inženieris lēmumu par piekrišanu piedāvātajiem
Apakšuzņēmējiem pieņem iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu
darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas
nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī apakšpunkta noteikumiem.”
1

Otro rindkopu papildināt ar (c ) apakšpunktu šādā redakcijā:
„Uzņēmējs, saņemot Inženiera piekrišanu, Līguma izpildē iesaistītos
piedāvājumā norādītos Apakšuzņēmējus ir tiesīgs nomainīt un piesaistīt
jaunus Apakšuzņēmējus šajā apakšpunktā norādītajā kārtībā, ievērojot
Iepirkumu
vadlīniju
sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzējiem
(08.05.2017.redakcijā) 7.5.punktā noteikto kārtību.”
2

Otro rindkopu papildināt ar (c ) apakšpunktu šādā redakcijā: „Inženieris
nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja:
1) piedāvātais Apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
2) tiek nomainīts Apakšuzņēmējs, uz kuru Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu
savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras
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dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav
vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu
atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst iepirkuma
procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;
3) Apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi Uzņēmēja
piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli
atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma
izvērtēšanas kritērijiem.”
3

Otro rindkopu papildināt ar (c ) apakšpunktu šādā redakcijā:
„Inženieris nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas
izmaiņas, ja tās tiktu izdarītas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas
piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem
piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.”
4

Otro rindkopu papildināt ar (c ) apakšpunktu šādā redakcijā:
„Inženieris piekrīt piedāvājumā norādītā Apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz jauno
2
Apakšuzņēmēju nav attiecināmi šā punkta (c ) apakšpunkta nosacījumi, šādos
gadījumos:
1) piedāvājumā norādītais Apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par
atteikšanos piedalīties iepirkuma līguma izpildē;
2) piedāvājumā norādītais Apakšuzņēmējs, uz kuru Uzņēmējs balstījies, lai
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, atbilst iepirkuma procedūras
dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.”
5

4.21. Progresa
ziņojumi
5. Nominētie
Apakšuzņēmēji
6.7. Veselība un
drošība
6.9. Uzņēmēja
personāls

Otro rindkopu papildināt ar (c ) apakšpunktu šādā redakcijā:
„Jaunā Apakšuzņēmēja atbilstību Inženieris pārbauda, ievērojot Likuma
48.pantu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto. Likuma 48.panta
ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par
Apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Inženierim.”
Pirmās rindkopas pirmajā teikumā vārdus
„(..) sešos eksemplāros (..)”
aizstāt ar vārdiem
„trīs eksemplāros”
Dzēst apakšpunktu
Dzēst pirmās rindkopas otro teikumu
Punktu papildināt ar tekstu šādā redakcijā:
„Inženieris pieprasīs Uzņēmēja ārvalstu būvdarbu vadītāja, kuru Uzņēmējs
norādījis piedāvājumā, nomaiņu, ja Latvijas Republikas atzīšanas institūcija,
izvērtējot deklarācijā par īslaicīgo profesionālo pakalpojumu sniegšanu
Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā norādīto informāciju, konstatēs,
ka attiecīgais būvdarbu vadītājs nav tiesīgs sniegt pakalpojumus. Uzņēmējam
attiecīgais speciālists jānomaina 10 darbdienu laikā no Inženiera pieprasījuma
saņemšanas brīža.
Uzņēmējs, saņemot Inženiera piekrišanu, piedāvājumā norādīto personālu ir
tiesīgs nomainīt šajā apakšpunktā norādītajos gadījumos un kārtībā, ievērojot
Iepirkumu
vadlīniju
sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzējiem
(08.05.2017.redakcijā) 7.5.punktā noteikto.
Uzņēmējs var nomainīt piedāvājumā norādīto personālu šādos gadījumos:
(a) Inženieris ir pieprasījis Uzņēmējam nomainīt piedāvājumā norādīto
personālu;
(b) Piedāvājumā norādītais personāls objektīvu un attaisnojamu iemeslu dēļ
nav spējīgs turpināt darbu;
(c) Uzņēmējs vai Apakšuzņēmējs ir pārtraucis darba tiesiskās attiecības ar
piedāvājumā norādīto personālu.
Inženieris nepiekrīt Uzņēmēja piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja
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piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
personālam izvirzītajām prasībām.
Inženieris lēmumu par atļauju vai atteikumu Uzņēmējam veikt piedāvājumā
norādītā personāla nomaiņu pieņem iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5
darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas
nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī apakšpunkta noteikumiem.”
Punktu izteikt šādā redakcijā:
„Par darbu uzsākšanas datumu uzskatāms līguma vienošanās starp
Uzņēmēju un Pasūtītāju parakstīšanas datums. Uzņēmējam jāsāk Darbu
izpilde 7 dienu laikā no Darbu uzsākšanas datuma.”
Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:
„Ja Uzņēmējs neiesniedz programmu šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā,
Pasūtītājs saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] var prasīt
līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā par katru kavējuma
dienu.”
Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: „Pirms ikviena Pieņemšanas–
nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējam, ievērojot Pasūtītāja
prasībās noteikto, jāiesniedz Inženierim Uzņēmēja rīcībā esošie dokumenti
(vai dokumenti, kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu
prasībām ir jābūt Uzņēmēja rīcībā), kas saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvo tiesību aktu prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves,
būvkompleksa, būves kārtas vai būvdarbu etapa pieņemšanu ekspluatācijā.
Darbi skaitās nodoti un pilnībā izpildīti tad, kad tie ir nodoti ekspluatācijā
atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.”
Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:
„Uzņēmējs apņemas īstenot visas Izmaiņas, ja vien viņš nekavējoties nav
iesniedzis paziņojumu Inženierim, kurā norādīts (kopā ar paskaidrojošu
informāciju), ka Uzņēmējs nevar savlaicīgi sagādāt Izmaiņu īstenošanai
nepieciešamās Preces vai Izmaiņu īstenošana rada papildu Izmaksas.
Saņemot šādu paziņojumu, Inženierim jāatsauc, jāapstiprina vai jāmaina savi
norādījumi. Izmaiņas, kas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu
veikšanu, veicamas būvniecību un iepirkumu reglamentējošo Latvijas
Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.
Pasūtītājs grozījumus iepirkuma līgumā veic atbilstoši Likuma 66.panta
pirmās, otrās, trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas, kā arī Iepirkuma
vadlīniju sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (08.05.2017.redakcijā)
6.4.9.punkta regulējumam.
Līguma izmaiņas ir noformējamas kā līguma grozījumi, abpusēji tos parakstot.
Līguma izmaiņas var tikt veiktas atbilstoši Uzņēmēja vai būvprojekta Autora
piedāvātajam tehniskajam risinājumam un pielietojamajās tehnoloģijās,
piedāvājot labāku un efektīvāku tehnisko risinājumu, kas Pasūtītājam
ilgtermiņā radīs tehnisku un ekonomisku ieguvumu, pielietojamo materiālu
tehniskajā specifikācijā, ja Uzņēmējs piedāvā darbu veikšanai pielietot tādus
materiālus, kas atbilst visiem standartiem un ir tehniski labāki par būvprojektā
un piedāvājumā ietvertajiem un/ vai to tehnoloģiskais izmantošanas process
būvdarbu laikā paātrinās darbu izpildi, saglabājot un/vai uzlabojot sistēmas
darbības kvalitāti un ilgtspējību.”
Dzēst apakšpunktu
Papildināt pirmo rindkopu ar (e) apakšpunktu šādā redakcijā:
„(e) inženieris, izsniedzot Starpmaksājumu apstiprinājumu un Beigu
maksājuma apstiprinājumu, ievēro Finanšu piedāvājumā noteiktās izmaksu
pozīciju cenas.”
Trešās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:
„Šo garantiju izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas
Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka/bankas filiāle/ārvalsts bankas
filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas
Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi
pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tai jāatbilst
Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei.”
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Piektās rindkopas (a) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„atskaitījumi tiek sākti ar pirmo starpmaksājumu,”
Trešās rindkopas (a) apakšpunktu papildināt ar (iii) apakšpunktu šādā
redakcijā:
„iesniedzis apliecinājumu par to, ka Iekārtas un Materiāli nav apgrūtināti ar
lietu tiesībām,”
Dzēst trešās rindkopas (b) apakšpunktu
Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
„Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam šādā kārtībā:
(a) avansa maksājumu – 30 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis
avansa maksājuma pieprasījumu un 4.2.apakšpunktā [Līguma izpildes
nodrošinājums] un 14.2.apakšpunktā [Avansa maksājums] minētos
dokumentus,
(b) starpmaksājumus – 30 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis
atbilstošu maksājuma pieprasījumu, Starpmaksājuma apstiprinājumu un citus
starpmaksājuma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus,
(c) Beigu maksājumu – 30 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis
atbilstošu noslēguma maksājuma pieprasījumu, noslēguma maksājuma
apstiprinājumu un citus noslēguma maksājuma pieprasījumu pamatojošos
dokumentus.”
Punktu izteikt šādā redakcijā:
„Ja Pasūtītājs neveic samaksu saskaņā ar 14.7.apakšpunktu [Samaksa],
Uzņēmējs var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā no
nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.”
Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:
„Ja pēc Pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējs
iesniedz Pasūtītājam Ieturējuma naudas garantiju, ko, izmantojot Speciālajiem
noteikumiem pievienoto Ieturējuma naudas garantijas veidni, Ieturējuma
naudas vienas puses apjomā izsniegusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas
Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta
banka/bankas filiāle/ārvalsts bankas filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība, kas
Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi
pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, Pasūtītājs atmaksā
Uzņēmējam visu Ieturējuma naudu. Šajā gadījumā Uzņēmējam ir jānodrošina,
ka garantija ir spēkā un ir izmantojama līdz Uzņēmējs ir izpildījis un pabeidzis
Darbus un novērsis visus Defektus (atbilstoši 4.2.apakšpunkta [Līguma
izpildes nodrošinājums] trešajā rindkopā noteiktajam).”
Pirmajā rindkopā skaitli un vārdus
„(..) 84 dienu laikā (..)”
aizstāt ar skaitli un vārdiem
„14 dienu laikā”
un vārdus
„(..) sešos eksemplāros (..)”
aizstāt ar vārdiem
„trīs eksemplāros”
Dzēst trešās rindkopas pēdējo teikumu

Pirmo rindkopu papildināt ar (g) apakšpunktu šādā redakcijā:
„Līgumsods sasniedz 5% no Akceptētās līguma summas.”
Pirmo rindkopu papildināt ar (h) apakšpunktu šādā redakcijā:
„nav nomainījis ārvalstu būvdarbu vadītāju 6.9.apakšpunkta trešajā rindkopā
norādītajā termiņā.”
Pirmo rindkopu papildināt ar (i) apakšpunktu šāda redakcijā:
“līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas
starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus
intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma
organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.”
Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
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„Ja Inženieris nav apstiprinājis maksājumu saskaņā ar 14.6.apakšpunktu
[Starpmaksājumu apstiprinājumu izsniegšana], Uzņēmējs var apturēt Darbu
izpildi (samazināt Darbu izpildes tempu), līdz brīdim, kad Uzņēmējs saņem
maksājumu apstiprinājumu, ne vēlāk kā 21 dienu pirms Darbu izpildes
apturēšanas nosūtot paziņojumu Pasūtītājam.”
Dzēst pirmās rindkopas (a) un (d) apakšpunktu
Dzēst sesto rindkopu
Dzēst apakšpunktu

Dzēst apakšpunktu

Dzēst apakšpunktu
Uzņēmējam jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība attiecībā uz Darbiem
(konkrēto būvobjektu) Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apjomā par tā
darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai
un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai, ievērojot
Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos par civiltiesiskās atbildības
obligāto apdrošināšanu būvniecībā noteiktās prasības.
Uzņēmējam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā termiņā jāiesniedz Pasūtītājam
spēkā esoša Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un
Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina
apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija.
Dzēst apakšpunktu

Dzēst apakšpunktu

Dzēst apakšpunktu

Dzēst apakšpunktu
Izteikt šādā redakcijā:
„Tiesa
Jebkuru strīdu, kura risinājumu Pusēm neizdodas panākt savstarpēju pārrunu
ceļā, tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem tiesību aktiem.”
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Pasūtītājs:
<Pasūtītāja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas
uzvārds>

___________________________

___________________________

Parakstīšanas vieta un datums

Parakstīšanas vieta un datums

amats,

vārds,
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Iepirkuma līgums. Būvdarbi (LF-1)
Speciālo noteikumu pielikums LF-A1:
Līguma izpildes nodrošinājuma veidne
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
Reģistrācijas Nr. 45103000574
Miera iela 29, Auce, Auces nov., LV-3708
LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA
Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Mēs, <Bankas/bankas filiāles/ārvalsts bankas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un
adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts,
ka
<Uzņēmēja nosaukums>
<reģistrācijas numurs>
<adrese>
(turpmāk – Uzņēmējs)
nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>”
(Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, tostarp ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo
garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar
Līguma 11.9.apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums,
norādot, ko Uzņēmējs nav izpildījis,
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru
tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa
vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.
Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu
7
datumā – <gads>.gada <datums>.<mēnesis> .
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums
iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu
parakstījušās personas parakstu apliecina banka.
Pēc Pasūtītāja apliecinātas Darbu Pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma kopijas saņemšanas no
Uzņēmēja mēs samazināsim Garantijas summu par 50% (piecdesmit procentiem) un par to
nekavējoties informēsim Pasūtītāju.
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi
par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC
Publication N°758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā
ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem tiesību aktiem.
Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
<Bankas/bankas filiāles/ārvalsts bankas filiāles zīmoga nospiedums>

7

Datums 60 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma.
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Iepirkuma līgums. Būvdarbi (LF-1)
Speciālo noteikumu pielikums LF-A2:
Līguma izpildes nodrošinājuma veidne
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
Reģistrācijas Nr. 45103000574
Miera iela 29, Auce, Auces nov., LV-3708
LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA
Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
8

Mēs, <Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas
numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma,
kurā minēts, ka
<Uzņēmēja nosaukums>
<reģistrācijas numurs>
<adrese>
(turpmāk – Uzņēmējs)
nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>”
(Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, tostarp ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo
garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar
Līguma 11.9.apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums,
norādot, ko Uzņēmējs nav izpildījis,
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru
tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa
vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.
Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu
9
datumā – <gads>.gada <datums>.<mēnesis> .
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam.
Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Līguma noteikumiem un to, ka izmaiņas Līgumā neietekmēs
mūsu atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju.
Mēs atsakāmies no tiesības prasīt paziņot mums par izmaiņām Līgumā. Mēs apņemamies
nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un
Uzņēmēju, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.
Pēc Pasūtītāja apliecinātas Darbu Pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma kopijas saņemšanas no
Uzņēmēja mēs samazināsim Garantijas summu par 50% (piecdesmit procentiem) un par to
nekavējoties informēsim Pasūtītāju.
Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies
saistībā ar saistību izpildes nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
<Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles zīmoga nospiedums>

8
9

Iesniedzot apdrošināšanas kompānijas izsniegtu polisi, tai klāt pievienojams tās apmaksas apliecinājums.
Datums 60 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma.
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Iepirkuma līgums. Būvdarbi (LF-1)
Speciālo noteikumu pielikums LF-B1:
Līguma izpildes nodrošinājuma veidne
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
Reģistrācijas Nr. 45103000574
Miera iela 29, Auce, Auces nov., LV - 3708
AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJA
Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) avansa maksājuma garantija
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Mēs, <Bankas/bankas filiāles/ārvalsts bankas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un
adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts,
ka
<Uzņēmēja nosaukums>
<reģistrācijas numurs>
<adrese>
(turpmāk – Uzņēmējs)
nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma
„<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) noteikumiem, tostarp nav
pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma
Uzņēmējs nav atmaksājis avansa maksājumu,
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru
tā pieprasīto summu, kas nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro) (turpmāk –
Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.
Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu
10
datumā – <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums
iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu
parakstījušās personas parakstu apliecina banka.
Pēc Pasūtītāja apliecinātas saskaņā ar 14.6 punktu [Starpmaksājuma apstiprinājumu izsniegšana]
izsniegta Starpmaksājuma apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja mēs nekavējoties par
atmaksāto avansa maksājuma summu samazināsim Garantijas summu un par to nekavējoties
informēsim Pasūtītāju.
Šī garantija stājas spēkā dienā, kad Uzņēmējs saņem avansa maksājumu savā norēķinu kontā bankā.
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi
par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC
Publication N°758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā
ar saistību izpildes nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem tiesību aktiem.
Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
<Bankas/bankas filiāles/ārvalsts bankas filiāles zīmoga nospiedums>

10

Datums 60 dienas pēc paredzētā Darbu izpildes laika.

Nolikums „Ūdensapgādes un kanalizācijas
paplašināšana Auces aglomerācijas robežās”,
id. Nr.Auce2018/KF-BD/2

sistēmas

38

Iepirkuma līgums. Būvdarbi (LF-1)
Speciālo noteikumu pielikums LF-B2:
Līguma izpildes nodrošinājuma veidne
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
Reģistrācijas Nr. 45103000574
Miera iela 29, Auce, Auces nov., LV - 3708
AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJA
Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) avansa maksājuma garantija
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
11

Mēs, <Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas
numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma,
kurā minēts, ka
<Uzņēmēja nosaukums>
<reģistrācijas numurs>
<adrese> (turpmāk – Uzņēmējs)
nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma
„<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) noteikumiem, tostarp nav
pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma
Uzņēmējs nav atmaksājis avansa maksājumu,
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru
tā pieprasīto summu, kas nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro) (turpmāk –
Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.
Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu
12
datumā – <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam.
Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Līguma noteikumiem un to, ka izmaiņas Līgumā neietekmēs
mūsu atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Mēs atsakāmies no tiesības prasīt paziņot mums par
izmaiņām Līgumā. Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas
līguma, kas noslēgts starp mums un Uzņēmēju, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.
Pēc Pasūtītāja apliecinātas saskaņā ar 14.6 punktu [Starpmaksājuma apstiprinājumu izsniegšana]
izsniegta Starpmaksājuma apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja mēs nekavējoties par
atmaksāto avansa maksājuma summu samazināsim Garantijas summu un par to nekavējoties
informēsim Pasūtītāju.
Šī garantija stājas spēkā dienā, kad Uzņēmējs saņem avansa maksājumu savā norēķinu kontā bankā.
Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies
saistībā ar saistību izpildes nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
<Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles zīmoga nospiedums>

11
12

Iesniedzot apdrošināšanas kompānijas izsniegtu polisi, tai klāt pievienojams tās apmaksas apliecinājums.
Datums 60 dienas pēc paredzētā Darbu izpildes laika.

Nolikums „Ūdensapgādes un kanalizācijas
paplašināšana Auces aglomerācijas robežās”,
id. Nr.Auce2018/KF-BD/2

sistēmas
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Iepirkuma līgums. Būvdarbi (LF-1)
Speciālo noteikumu pielikums LF-C1:
Bankas garantijas veidne
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
Reģistrācijas Nr. 45103000574
Miera iela 29, Auce, Auces nov., LV - 3708
IETURĒJUMA NAUDAS GARANTIJA
Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) ieturējuma naudas garantija
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Mēs, <Bankas/bankas filiāles/ārvalsts bankas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un
adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts,
ka
<Uzņēmēja nosaukums>
<reģistrācijas numurs>
<adrese>
(turpmāk – Uzņēmējs)
a. nav novērsis Defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums), un
b. šo Defektu apraksts
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru
tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa
vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.
Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu
13
datumā – <gads>.gada <datums>.<mēnesis> .
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums
iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu
parakstījušās personas parakstu apliecina banka.
Ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma
saskaņā ar Līguma 11.9.punktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes
apstiprinājums, mēs apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurš nosūtīts
mums ne agrāk kā 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma un kurā minēts, ka Līguma izpildes
apstiprinājums nav izsniegts un ka Ieturējuma garantija nav pagarināta, izmaksāt Pasūtītājam
Garantijas summu.
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi
par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC
Publication N°758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā
ar saistību izpildes nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem tiesību aktiem.
Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
<Bankas/bankas filiāles/ārvalsts bankas filiāles zīmoga nospiedums>

13

Datums 60 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma.

Nolikums „Ūdensapgādes un kanalizācijas
paplašināšana Auces aglomerācijas robežās”,
id. Nr.Auce2018/KF-BD/2

sistēmas
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Iepirkuma līgums. Būvdarbi (LF-1)
Speciālo noteikumu pielikums LF-C2:
Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
Reģistrācijas Nr. 45103000574
Miera iela 29, Auce, Auces nov., LV - 3708
IETURĒJUMA NAUDAS GARANTIJA
Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) ieturējuma naudas garantija
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
14

Mēs, <Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas
numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurā minēts, ka
<Uzņēmēja nosaukums>
<reģistrācijas numurs>
<adrese>
(turpmāk – Uzņēmējs)
a. nav novērsis Defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums), un
b. šo Defektu apraksts
saņemšanas izmaksāt Pasūtītājam tam pienākošās summas, kas kopumā nepārsniedz <summa
cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro) (turpmāk – Garantijas summa).
Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu
15
datumā – <gads>.gada <datums>.<mēnesis> .
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam.
Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Līguma noteikumiem un to, ka izmaiņas Līgumā neietekmēs
mūsu atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Mēs atsakāmies no tiesības prasīt paziņot mums par
izmaiņām Līgumā.
Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts
starp mums un Uzņēmēju izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.
Ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma
saskaņā ar Līguma 11.9.punktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes
apstiprinājums, mēs apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurš nosūtīts
mums ne agrāk kā 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma un kurā minēts, ka Līguma izpildes
apstiprinājums nav izsniegts un ka Ieturējuma garantija nav pagarināta, izmaksāt Pasūtītājam
Garantijas summu.
Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies
saistībā ar saistību izpildes nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
<Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles zīmoga nospiedums>

14
15

Iesniedzot apdrošināšanas kompānijas izsniegtu polisi, tai klāt pievienojams tās apmaksas apliecinājums.
Datums 60 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma.

Nolikums „Ūdensapgādes un kanalizācijas
paplašināšana Auces aglomerācijas robežās”,
id. Nr.Auce2018/KF-BD/2

sistēmas

C pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai
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Nolikums „Ūdensapgādes un kanalizācijas
paplašināšana Auces aglomerācijas robežās”,
id. Nr.Auce2018/KF-BD/2

sistēmas
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C1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne
Pasūtītājam:
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
„AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
Reģistrācijas Nr. 45103000574
Miera ielā 29, Auces nov., Aucē, LV - 3708
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ
„Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās”, id.Nr.
Auce2018/KF-BD/2
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Informācija par
pretendentu
(turpmāk
–
Pretendents)

Finanšu
rekvizīti

Pretendenta nosaukums/ vārds un
uzvārds (ja Pretendents ir fiziska
persona):
Reģistrācijas numurs/ personas kods
(ja Pretendents ir fiziska persona) un
datums:
Juridiskā adrese:
Pasta adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Tālrunis:
E-pasta adrese:

Informācija par
pretendenta
kontaktpersonu
(atbildīgo
personu)
Informācija par pretendenta atbilstību mazā/ vidējā
uzņēmuma statusam*

Pretendents:
ir mazais/ vidējais uzņēmums
nav
mazais
uzņēmums

*Jāatzīmē ar “X” attiecīgs statuss

/

vidējais

16

Pretendents, iepazinies ar Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”,
reģ.Nr. 45103000574, Miera iela 29, Auces nov., Auce, LV – 3708 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās
iepirkuma procedūras „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas
robežās”, id.Nr. Auce2018/KF-BD/2 nolikumu (turpmāk – Nolikums) un pieņemot visas Nolikumā
noteiktās prasības:
1.

16

Iesniedz piedāvājumu, kuru veido:
a. šis pieteikums, Piedāvājuma pielikumi un atlases dokumenti,
b. Piedāvājuma nodrošinājums,
c. Tehniskais piedāvājums un
d. Finanšu piedāvājums,
(turpmāk – Piedāvājums).

Atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.):
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. Skat. Arī Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumu “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem
uzņēmumiem”. Pieejams: https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf

Nolikums „Ūdensapgādes un kanalizācijas
paplašināšana Auces aglomerācijas robežās”,
id. Nr.Auce2018/KF-BD/2

2.

sistēmas

43

Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, tas apņemas:
a. veikt <būvobjekta raksturojums> būvdarbus saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām
(Nolikuma A pielikums) (turpmāk – Būvniecība) par Būvniecības kopējo cenu:
Būvniecības kopējā cena bez pievienotās
vērtības nodokļa (turpmāk – PVN):

<…> EUR (<summa vārdiem> euro)

PVN <…>%:

<…> EUR (<summa vārdiem> euro)

Būvniecības kopējā cena ar PVN:

<…> EUR (<summa vārdiem> euro)

b. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma
C pielikumam),
c. veikt Būvniecību saskaņā ar savu Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā
kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma noslēgšanas
dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>].
3. Piedāvājums ir spēkā 90 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
4. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi
personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības
dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:
a. uz viņu nav attiecināmi Nolikuma 8.1.punktā noteiktie Pretendentu izslēgšanas
nosacījumi;
b. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.
17

5. Apliecinām, ka mūsu finanšu rādītāji atbilst Nolikuma prasībām un tie ir:
5.1. Finanšu apgrozījums atbilstoši Nolikuma 9.3.1.apakšpunkta prasībai:
<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.>:
Nr.p.k. Laika periods (gads)*
1.
2.
3.

Neto finanšu apgrozījums EUR

2015.
2016.
2017.
Kopā:
Vidējais apgrozījums
(summa kopā, dalīta ar attiecīgo gadu skaitu):

*Nepieciešamības gadījumā pretendents precizē, par kuru laika periodu tas sniedz informāciju.

5.2. Likviditātes koeficients atbilstoši Nolikuma 9.3.2.punkta prasībai:
Pretendenta rādītāji saskaņā ar prasībām:
<Pretendenta/ personālsabiedrības biedra/
piegādātāju apvienības dalībnieka nosaukums,
reģistrācijas Nr.>:
<atkārtot pēc nepieciešamības>

6. Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar
mums slēgt iepirkuma līgumu, mūsu vārdā slēgs:
17

Ja Pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību šīm kvalifikācijas prasībām, tas norāda
attiecīgo personu nosaukumu, reģistrācijas Nr. un attiecīgo informāciju par tām.
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<Personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai
vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>
<Reģistrācijas numurs vai personas kods>
18
<Adrese, elektroniskā pasta adrese>]
<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents vai
personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>
<Reģistrācijas numurs vai personas kods>
<Adrese, elektroniskā pasta adrese>
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks
ir fiziska persona)>
<Reģistrācijas numurs vai personas kods>
<Adrese, elektroniskā pasta adrese>
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
19
<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

18
19

Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.
Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība).

Nolikums „Ūdensapgādes un kanalizācijas
paplašināšana Auces aglomerācijas robežās”,
id. Nr.Auce2018/KF-BD/2

sistēmas

45

C2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne
A: Bankas garantijas veidne
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
Reģistrācijas Nr. 45103000574
Miera iela 29, Auce, Auces nov., LV – 3708
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS
„<Iepirkuma procedūras nosaukums>” „<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>”
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Ievērojot to, ka <Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> <adrese> (turpmāk –
Pretendents) iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>
(turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums un
identifikācijas numurs>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma
nodrošinājuma iesniegšanu,
mēs <Bankas/bankas filiāles/ārvalsts bankas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>
neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,
b. Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītāja noteiktajā termiņā
nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību
izpildes nodrošinājumu,
c. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu
Pasūtītāja noteiktajā termiņā,
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa
cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas
norēķinu kontu.
20

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz
<gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā
adresē ne vēlāk kā šajā datumā.
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums
iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu
parakstījušās personas parakstu apliecina banka.
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi
par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC
Publication N°758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā
ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem tiesību aktiem.
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
<Bankas/bankas filiāles/ārvalsts bankas
apdrošināšanas filiāles zīmoga nospiedums>

20

filiāles

vai

apdrošināšanas

sabiedrības/ārvalsts

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Nolikums „Ūdensapgādes un kanalizācijas
paplašināšana Auces aglomerācijas robežās”,
id. Nr.Auce2018/KF-BD/2

sistēmas

46

C2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne
B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
Reģistrācijas Nr. 45103000574
Miera iela 29, Auce, Auces nov., LV – 3708
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS
„<Iepirkuma procedūras nosaukums>” „<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>”
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Ievērojot to, ka <Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> <adrese> (turpmāk –
Pretendents) iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>
(turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums un
identifikācijas numurs>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma
nodrošinājuma iesniegšanu,
mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies
gadījumā, ja:
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,
b. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītāja noteiktajā termiņā
nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību
izpildes nodrošinājumu,
c. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu
Pasūtītāja noteiktajā termiņā,
par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir
iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt
Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā
norādīto bankas norēķinu kontu.
21

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz
<gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā
adresē ne vēlāk kā šajā datumā.
Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts
starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.
Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies
saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
<Bankas/bankas filiāles/ārvalsts bankas
apdrošināšanas filiāles zīmoga nospiedums>

21

filiāles

vai

apdrošināšanas

sabiedrības/ārvalsts

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
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C3 pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne
VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

Nr.
p.k

Būvobjekta
nosaukums un
veikto būvdarbu īss
raksturojums

Būvdarbu
vērtība bez
PVN (EUR)

Vieta

Pasūtītājs
(nosaukums,
reģistrācijas
numurs, adrese
un
kontaktpersona,
telefons)

Būvniecības
darbu/būvdarbu
uzsākšanas un
pabeigšanas
gads un
mēnesis

1.

Veikto būvdarbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem būvniecības darbiem un
būvdarbiem, kas apliecina Nolikuma 9.4.1. apakšpunktā prasīto pieredzi
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C4 pielikums: Speciālistu saraksta veidne
GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

Galvenais
speciālists

Vārds un uzvārds

Sertifikāta numurs

Statuss
(Pretendents,
personālsabiedrības biedrs,
personu apvienības dalībnieks
vai apakšuzņēmējs/Persona
(Norādīt statusu) vai šo personu
darbinieks vai darba ņēmējs, vai
darba vai uzņēmuma līgums tiks
noslēgts, ja Pretendentam tiks
piešķirtas tiesības slēgt
iepirkuma līgumu)
(Norādīt personas statusu,
nosaukumu un speciālista
statusu)

Atbildīgais būvdarbu
vadītājs
Ceļu būvdarbu
vadītājs
Elektroietaišu
būvdarbu vadītājs
Darba aizsardzības
koordinators

<nav
nepieciešams>
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C5 pielikums: CV veidne
Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju par vadītajiem būvdarbiem un
būvdarbu līgumu, kas apliecina Nolikuma 9.4.2.apakšpunktā norādīto speciālistu prasīto pieredzi

1.
2.
3.
4.

UZVĀRDS:
VĀRDS:
PAŠREIZĒJAIS AMATS UN GALVENO DARBA PIENĀKUMU APRAKSTS:
PIEREDZE ATBILSTOŠI NOLIKUMĀ NOTEIKTAJĀM PRASĪBĀM:

PROJEKTA
IZPILDES
UZSĀKŠANAS
UN
PABEIGŠANAS
GADS UN
MĒNESIS
<…>/<…>

PROJEKTA
IZPILDES
VIETA
(VALSTS)

DARBA DEVĒJS VAI
PASŪTĪTĀJS
(UZŅĒMUMA
LĪGUMA GADĪJUMĀ)

PASŪTĪTĀJA
(KLIENTA)
NOSAUKUMS,
REĢISTRĀCIJAS
NUMURS, ADRESE UN
KONTAKTPERSONA

ĪSS VEIKTO
DARBU
APRAKSTS
(T.SK.
LĪGUMU
SUMMA)

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>/<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>/<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

Ar šo es apņemos
No
Līdz
<perioda sākums>
<perioda beigas>
<…>
<…>
saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents)
piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotās iepirkuma procedūras
„<Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs>” kā <Speciālista specialitāte vai
darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja
Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.
[Es apliecinu, ka atbilstu izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās
darbības veikšanai un ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, ne vēlāk kā
piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
iesniegšu atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas
Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegšu pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju
22
par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz to saņemšu.]
<Vārds, uzvārds>
<Paraksts>
<Datums>
[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ nevarētu piedalīties iepriekš minētajos laika posmos,
gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek
noslēgts.
<Darba devēja nosaukums>
<Reģistrācijas numurs>
<Adrese>
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
23
<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

22

Attiecas uz ārvalstu speciālistiem.
CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība),
personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs. Ja
Pretendenta nominētais speciālists uz Piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav Pretendenta darba ņēmējs, vai arī tam ir vairāki
Darba devēji, CV ir jāiekļauj arī speciālista šī brīža Darba dēvēju apliecinājums, ka, ja ar Pretendentu tiks slēgts līgums par
darbu veikšanu, tas būs pieejams visu līguma izpildes laiku.
23
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C6 pielikums: Apakšuzņēmējiem/Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās,
nododamo būvniecības darbu saraksta un
Visu apakšuzņēmēju
un tiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidnes
1.tabula
APAKŠUZŅĒMĒJIEM/PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS,
24
NODODAMO BŪVNIECĪBAS DARBU SARAKSTS
Apakšuzņēmēja/Personas
nosaukums/vārds, uzvārds,
reģistrācijas numurs/personas kods,
adrese un
kontaktpersona/kontaktinformācija

Nododamo
darbu apjoms
(% no
Būvniecības
kopējās cenas
bez PVN)

Īss apakšuzņēmēja/Personas
veicamo darbu apraksts

2.tabula
VISU APAKŠUZŅĒMĒJU UN TIEM NODODAMO BŪVNIECĪBAS DARBU SARAKSTS
Apakšuzņēmēja nosaukums,
reģistrācijas numurs, adrese,
kontaktpersona un
kontaktinformācija

24

Nododamo
darbu apjoms (%
no Būvniecības
kopējās cenas
bez PVN)

Apakšuzņēmējam nododamā
līguma daļa

Pretendents ir tiesīgs nodot apakšuzņēmējiem veicamos darbus Pretendenta izvēlētajā apjomā, vienlaikus kā galvenais
būvdarbu veicējs saglabājot atbildību par šo darbu izpildi attiecībā pret Pasūtītāju un pierādot, ka Pretendentam būs pieejami
apakšuzņēmēju resursi.
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C7 pielikums: Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās,
apliecinājuma veidne
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
Reģistrācijas Nr. 45103000574
Miera iela 29, Auce, Auces nov., LV – 3708
APAKŠUZŅĒMĒJA/PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS
25
APLIECINĀJUMS
(Nevajadzīgo svītrot)
Iepirkuma procedūras „<Iepirkuma
identifikācijas numurs>” ietvaros

procedūras

nosaukums>”

„<Iepirkuma

procedūras

Ar šo <Apakšuzņēmēja/Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās nosaukums vai vārds un
uzvārds (ja apakšuzņēmējs/Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Apakšuzņēmējs ir fiziska
persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs/persona, uz kuras iespējām
Pretendents balstās ir fiziska persona) un adrese>:
1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>
(turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs
un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras
nosaukums>” (id. Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
[veikt šādus būvniecības darbus:
<īss būvniecības darbu apraksts > un]
[nodot Pretendentam šādus resursus:
<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā
26
aprīkojuma) apraksts>].
3. Kā arī apliecina to, ka uz viņu nav attiecināmi Nolikuma 8.1.punktā noteiktie izslēgšanas
27
nosacījumi.
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>

25

Attiecas uz tām Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija
atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, kā arī tiem apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents nebalstās.
26
Nododamos resursus norāda, ja attiecināms.
27
Apliecina Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās.
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C8 pielikums: Finanšu piedāvājuma

KOPSAVILKUMS
Projekta
ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS PAPLAŠINĀŠANA
AUCES AGLOMERĀCIJĀ

Nr.p.k.

Apraksts

1

Būvdarbu 1.kārta

1.1.

ŪDENSAPGĀDES TĪKLI

1.2.

KANALIZĀCIJAS TĪKLI

2

Būvdarbu 2.kārta

2.1.

ŪDENSAPGĀDES TĪKLI

2.2.

KANALIZĀCIJAS TĪKLI

3
3.1.

Summa
Euro

Būvdarbu 3.kārta
ŪDENSAPGĀDES TĪKLI

Kopā
PVN 21%
Kopā ar PVN
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C9 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas
„Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās”,
id.Nr. Auce2018/KF-BD/2

1.

Pakalpojuma apraksts

a.

Tehnisko specifikāciju interpretācija, raksturojot Darbu sniegšanas mērķus un sasniedzamos
rezultātus.

b.

Plānotais darba organizācijas apraksts, kurā:
1) sniegts apraksts būvniecības darbu veikšanai,
2) norādīti visi plānotie darbi un to posmi no līguma noslēgšanas līdz objekta pieņemšanai
ekspluatācijā, tai skaitā:
-

informācija par plānoto atkritumu apsaimniekošanas organizāciju, par materiālu
utilizāciju;

-

informācija par ģeodēzijas kompāniju inženierkomunikāciju uzmērījumu veikšanai un
trašu nospraušanai;

-

informācija par darba realizācijā plānotajām izraktās grunts atbērtnēm, grunts
šķirošanu un sašķirotās grunts laboratorisku analīzi (ja šādas darbības paredzētas) un
plānotajām materiālu novietnēm;

-

informācija par pārbaužu veicējiem (CCTV, grunts un grants seguma blīvējuma test
asfalta segumsi, dezinfekcija);

-

saprotams, kādus darbus Pretendents ir paredzējis veikt un sniegts apraksts darbu
nodošanas – pieņemšanas kārtībai.

2) Aprakstītas būvniecības darbu veikšanas metodes / tehnoloģijas un tās sakrīt ar darbu
izpildes grafiku un ir atbilstošas Tehniskajām specifikācijām.
3) Aprakstam pievienota kopējā struktūrshēma, kurā:
-

jāattēlo darba izpildē iesaistītie speciālisti, apakšuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji;
no struktūrshēmas jāvar izsecināt kopējo objektā nodarbināto speciālistu skaitu.

Plānotajā darba organizācijas aprakstā sniegtajai informācijai jāsakrīt ar Pretendenta pārējo
Tehniskajā piedāvājumā sniegto informāciju.
c.

Satiksmes organizācijas plāns, kurā iekļautas satiksmes organizācijas shēmas. Satiksmes
organizācijas plānam jābūt saskaņotam ar būvdarbu kalendāro grafiku.

2.

Laika grafiks un plānotā naudas plūsmas prognoze:

a.

Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (pa nedēļām), norādot:
-

To uzsākšanas un pabeigšanas laiku,

-

Plānoto darbu izpildes posmus un veicamos galvenos darbus, kādi norādīti darbu
apjomu tabulās,

-

Izpildāmos darbus un veicamos pasākumus katram ielas posmam,

-

katram no izpildāmajiem darbiem un veicamajiem pasākumiem norādot izpildes laiku
dienās.

Sagatavojot laika grafiku, darba laiku plānot atbilstoši Tehniskajām specifikācijām un Līguma
nosacījumiem (no pirmdienas līdz piektdienai, 8 stundas dienā). Darbu izpildes grafikā
sniegtajai informācijai jāsakrīt ar Pretendenta pārējo Tehniskajā piedāvājumā sniegto
informāciju.
b.

Plānoto maksājumu un naudas plūsmas prognozes mēnešos, ievērojot noteikto maksāsānas
kārtību un tehniskās specifikācijas apjomu tabulas.
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Piedāvāto materiālu specifikācijas un apraksti:

3.

Jāuzrāda visu galveno materiālu ražotāji un piegādātāji, tehniskie parametri un jāpievieno visu
galveno materiālu sertifikāti vai ekspluatācijas īpašību deklarācijas.
Nr.
p.k
1
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
4.

Pozīcija

Materiālu
piegādātājs

Tehniskie
parametri

Ražotājs/
ražotājvalsts

2

3

4

5

Sertifikāti vai
ekspluatācijas
īpašību
deklarācijas
6

Pašteces
kanalizācijas
cauruļvadi un
armatūra
Kanalizācijas
spiedvadi un
armatūra
Aku lūkas
Kanalizācijas
akas
Hidranti
Šķembas
seguma
atjaunošanai
Smilts tranšeju
aizbēršanai
Grants seguma
atjaunošanai
Asfaltbetons
Kanalizācijas
sūkņi
Kanalizācijas
stacijas un
armatūra
Ūdensapgādes
sistēmas
cauruļvadi

Līgumā izmantojamais tehniskais aprīkojums:

Jānorāda Pretendentam un to apakšuzņēmējiem pieejamā tehnika, transports, iekārtas, aprīkojums un
cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams līgumā paredzēto būvniecības darbu apjoma izpildei.

Tehniskā aprīkojuma
nosaukums un
tehniskie parametri

Ražotājvalsts,
izgatavošanas gads

Tehniskais
stāvoklis

Tiesiskais stāvoklis
(ir Pretendenta,
personālsabiedrības biedra,
personu apvienības dalībnieka vai
apakšuzņēmēja/Personas
īpašumā, turējumā, jānomā vai
jāpērk)

Ja tehniskais nodrošinājums nav Pretendenta īpašumā, tad jāpievieno tā īpašnieka apliecinājums, ka
iekārta vai aprīkojums būs pieejams Līguma izpildes laikā, kā arī ir jānorāda adrese, kurā iespējams
izmantojamo tehniku apskatīt, norādot kontaktpersonu, kas ir tehnikas īpašnieka pilnvarota ar to
rīkoties un izmantot. Par publiskajos reģistros reģistrējamu tehniku un iekārtām jāiesniedz
īpašumtiesību vai turējumu pierādoši dokumenti.
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