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1. posms – Kandidātu atlase
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1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
Nolikumā lietotie saīsinājumi:
Būvprojekts – Pasūtītāja rīcībā esošs būvprojekts “Jaunas katlu mājas Kārsavas pilsētā
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, kas ir izstrādātas būvdarbu veikšanai.
Iepirkuma procedūra (arī Iepirkums) – iepirkuma procedūra “Izmaiņu projekta izstrāde,
būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana “Jaunas katlu mājas celtniecība Kārsavā””,
identifikācijas numurs KN2018/5, kas tiek rīkota pamatojoties uz iepirkuma procedūras 1.posma
un 2.posma nolikumu.
Kandidāts – fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas
attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus, kas ir
iesniegusi pieteikumu Iepirkumam un piedalās iepirkuma procedūrā līdz piedāvājumu
iesniegšanai.
Nolikums – iepirkuma procedūras 1. un/vai 2.posma nolikums, ja pašā nolikumā nav precizēts
par kura posma nolikumu ir runa.
Pasūtītājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” (SIA
“KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”).
Piedāvājums – Pretendenta sagatavotā dokumentācija, kas ir iesniegta Pasūtītājam Iepirkuma
2. posmam.
Pieteikums – Kandidāta sagatavota dokumentācija, kas ir iesniegta Pasūtītājam iepirkuma
procedūras 1. posmā – kandidātu atlasei.
Pretendents – Kandidāts, kas tika uzaicināts piedāvājumu iesniegšanai un ir iesniedzis
piedāvājumu iepirkuma procedūras 2. posmā.
SAT – siltumapgādes tīkls.
Siltumtīkls – savstarpēji savienotas iekārtas siltumenerģijas pārvadei, sadalei un pievadei no
siltumavota līdz patērētājam.
Uzņēmējs – Pretendents, ar kuru ir noslēgts Iepirkuma līgums.

1.

Informācija par iepirkumu:

1.1. Iepirkuma procedūra tiek rīkota saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja “Iepirkumu
vadlīnijām
Sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzējiem”
(08.05.2017.
redakcija,
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Vadlinijas_SPS_20170508.pdf) (turpmāk –
Vadlīnijas) un nolikumā noteiktajām prasībām.
1.2. Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un
vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.
1.3.

Iepirkuma procedūra sastāv no diviem posmiem:

1. posms – Kandidātu atlase, kurā piedalās visi Kandidāti, kuri ir iesnieguši Pieteikumu
iepirkuma procedūrā, kurā tiks atlasīti Kandidāti tālākai dalībai iepirkuma procedūrā un
Piedāvājumu iesniegšanai atbilstoši uzaicinājumā noteiktām prasībām;
2. posms – sarunas ar uzaicinātajiem Pretendentiem (ja tādas ir nepieciešamas) un saimnieciski
visizdevīgākā Piedāvājuma izvēle.
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2.

Iepirkuma identifikācijas numurs: KN2018/5

3.

Ziņas par Pasūtītāju:

3.1.

Pasūtītājs: SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”

3.2.

Reģistrācijas Nr. 56803002941

3.3.

Juridiskā adrese: Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas nov., LV-5717

3.4. Iepirkuma procedūru veic ar Pasūtītāja 2018. gada 20.februāra rīkojumu Nr.6 izveidota
Iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija)..
3.5. Kontaktpersonas: SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” valdes loceklis Edgars
Lipskis, tālr.: +371 26426036, e-pasts: k_namsaimnieks@inbox.lv.
4.

Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms:

4.1. Iepirkuma priekšmets: “Izmaiņu projekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu
veikšana “Jaunas katlu mājas celtniecība Kārsavā”” saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma
ar visiem pielikumiem prasībām, Tehnisko specifikāciju, Latvijas būvnormatīviem un
standartiem.
Izmaiņu projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi jāveic ievērojot spēkā esošos normatīvos
aktus, Latvijas būvnormatīvus, standartus un Eiropas standartizācijas organizācijas standartus, ja
kāds no tiem nav adaptēts Latvijas Republikā, kā arī visus iepirkuma procedūras dokumentus.
4.2. Iepirkuma priekšmeta apjoms: Paredzēts uzbūvēt jaunu biomasas katlu māju ar kopējo
uzstādīto jaudu 2,5MW.
4.3.

Pretendenti nevar iesniegt Piedāvājumu variantus.

4.4.

Iepirkuma nomenklatūra (CPV):

4.4.1. galvenais priekšmets (CPV kods): 45220000-5 (Inženiertehniskie un celtniecības darbi);
4.4.2. papildu priekšmeti (CPV kodi): 71220000-6 (Arhitektūras projektēšanas pakalpojumi)
71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi)
42160000-8 ( Apkures katlu iekārtas)
45331110-0 (Apkures katlu uzstādīšana)
5.

Līguma izpildes laiks un vieta:

5.1.

Būvdarbu veikšanas vieta: Telegrāfa iela 37, Kārsava, Kārsavas novads.

5.2.

Līguma izpildes termiņš:

5.2.1. Līguma izpildes termiņš līdz galīgai objekta nodošanai ekspluatācijā ne vēlāk kā līdz
2019.gada 15. martam (par tā neievērošanu tiks piemērots līgumsods), bet, ja normatīvajos
aktos paredzētajā kārtībā iepirkuma līguma izpildes laikā tiks pieņemts normatīvais akts, saskaņā
ar kuru tiks pagarināts projekta īstenošanas termiņš, pasūtītājam ir tiesības pagarināt iepirkuma
līguma izpildes termiņu saskaņā ar attiecīgajā normatīvajā aktā paredzēto projekta īstenošanas
termiņa pagarinājumu.
5.2.2. Provizoriskie līguma izpildes starptermiņi (par to neievērošanu līgumsods netiks
piemērots):
5.2.2.1. Ne vēlāk kā līdz 2019.gada 1. februārim visiem katlu mājas būvdarbiem jābūt
pabeigtiem;
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5.2.2.2. Ne vēlāk kā līdz 2019.gada 1. martam Pasūtītājam ir jābūt iesniegtiem
apliecinājumiem par katlu mājas gatavību ekspluatācijai.
5.3. Kandidātiem un Pretendentiem ir iespējams veikt objektu apsekošanu, par laiku iepriekš
vienojoties ar nolikuma 3.5.punktā norādīto kontaktpersonu.
6.
Pieteikumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība. Pieteikuma/Piedāvājuma
derīguma termiņš
6.1. Pieteikums jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2018.gada 3. maijam, plkst. 14:00,
Teātra ielā 3, Kārsava, Kārsavas nov., LV-5717, personīgi (darba dienās no plkst. 08:00 līdz
16:30), ar kurjeru vai atsūtot pa pastu.
6.2. Nosūtot Pieteikumu pa pastu, Kandidāts uzņemas atbildību par Pieteikuma saņemšanu
nolikuma 6.1.punktā norādītajā vietā un termiņā.
6.3. Pieteikumi, kas tiks iesniegti personīgi vai ar kurjeru pēc Pieteikumu iesniegšanas
noteiktā termiņa beigām, netiks pieņemti, bet nodoti atpakaļ Kandidātam. Pieteikumi, kas tiks
saņemti pa pastu pēc Pieteikumu iesniegšanas noteiktā termiņa beigām, neatvērti tiks nosūtīti
atpakaļ Kandidātam, norādot saņemšanas datumu un laiku.
6.4. Pieteikumam ir jābūt spēkā līdz noslēgtā līguma spēkā stāšanās dienai, bet pēc līguma
noslēgšanas, pieteikums, tā pat kā šis nolikums, kļūst par noslēgtā līguma neatņemamu
sastāvdaļu. Ja Pieteikuma derīguma termiņš neatbilst šajā punktā minētajiem noteikumiem, tas
tiek noraidīts.
6.5. Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 150 (viens simts piecdesmit) dienas no
Piedāvājuma iesniegšanas brīža. Ja Piedāvājuma derīguma termiņš neatbilst šajā punktā
minētajiem noteikumiem, tas tiek noraidīts. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var lūgt
Pretendentu pagarināt Piedāvājuma derīguma termiņu, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju iepirkumu likuma (redakcija, kas ir spēkā no 2017.gada 1.aprīļa) (turpmāk – SPSIL)
27.panta trešās daļas noteikumus. Ja Pretendents atsakās pagarināt Piedāvājuma derīguma
termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst
iepirkuma nolikuma prasībām un pēc piedāvājumu salīdzināšanas un novērtēšanas ir nākamais
saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, un, ņemot vērā Pasūtītāja lūgumu, pretendents ir
pagarinājis Piedāvājuma derīguma termiņu.
6.6. Kopā ar Piedāvājumu, Pretendentam jāiesniedz Piedāvājuma nodrošinājums, kas nav
mazāks par 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši euro). Iesniedzot piedāvājumu, Pretendentam ir
jāpievieno Piedāvājuma nodrošinājums, kas var būt bankas vai apdrošināšanas sabiedrības
(jāpievieno maksājuma pamatojošs dokumenta par apdrošināšanas prēmijas iemaksas veikšanu)
izsniegtais nodrošinājums. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 150 (viens
simts piecdesmit) dienas no Piedāvājuma atvēršanas dienas līdz līguma noslēgšanai un līguma
saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas brīdim. Ja Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš būs
mazāks, piedāvājums tiks noraidīts. Piedāvājuma nodrošinājums uzvarētājam tiks izsniegts
(atgriezts) pēc līguma saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas, savukārt pārējiem
Pretendentiem, ņemot vērā nolikuma 6.5.punktā norādīto regulējumu – pēc līguma noslēgšanas
ar uzvarētāju. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājumu, ievērojot
SPSIL 27.panta sesto daļu.
6.7.
Ja piedāvājuma nodrošinājums netiks ietverts Pretendenta piedāvājumā̄ vai neatbildīs
Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiks
noraidīts.
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7.

Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana

7.1. Jautājumi par nolikumu un iepirkuma procedūru iesniedzami rakstiskā veidā, nosūtot pa
pastu uz Teātra iela 3, Kārsava, Kārsavas nov., LV-5717, vai e-pastu:
k_namsaimnieks@inbox.lv.
7.2. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma procedūras
dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Kārsavas novada pašvaldības
tīmekļvietnē http://karsava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/ no iepirkuma procedūras izsludināšanas
brīža.
7.3. Ja Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju
Iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem,
Pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz Piegādātājiem 6 (sešu) dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo
dokumentu pieprasījums.
7.4. Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami elektroniskā veidā bez maksas. Par to
Iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšanu, kurus nav iespējams izsniegt elektroniskā veidā,
Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz faktiskos dokumentu pavairošanas un
nosūtīšanas izdevumus. Pēc apmaksas veikšanas, šādus dokumentus Pretendents var saņemt
klātienē Teātra ielā 3, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717 vai arī tie pēc Pretendenta rakstiska
lūguma tiek nosūtīti pa pastu uz Pretendenta noradīto adresi.
7.5. Ja
Ieinteresētais
piegādātājs
ne
vēlāk
kā
8 (astoņas)
dienas
pirms
Pieteikumu/Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir pieprasījis papildu informāciju par
Iepirkuma procedūru, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas)
dienas pirms Pieteikumu/Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Pasūtītājs šajā punktā minēto informāciju ievieto nolikuma 7.2.punktā norādītajā tīmekļvietnē,
norādot arī uzdoto jautājumu, nenorādot jautājuma uzdevēju, kā arī nosūtot atbildi piegādātājam,
kas uzdevis jautājumu.
Ja papildu informāciju par Iepirkuma procedūru Pasūtītājs ir ievietojis nolikuma 7.2.punktā
norādītajā tīmekļvietnē, tiek uzskatīts, ka Kandidāts/Pretendents ir saņēmis papildu informāciju.
7.6. Kandidātiem/Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi informācijai, kas saistībā ar šo
iepirkumu tiks publicēta nolikuma 7.2.punktā norādītajā tīmekļvietnē.
8.

Kandidāts

8.1. Ja kandidāts/pretendents iesniedz pieteikumu/piedāvājumu kā piegādātāju apvienība, tad
apvienības dalībniekiem ir jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi un jāpierāda
pasūtītājam, ka to rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot piegādātāju apvienības dalībnieku
apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Apliecinājumā vai
vienošanās jāiekļauj šāda informācija:
8.1.1. piegādātāju apvienības nosaukums (kas ir arī kandidāta/pretendenta nosaukums) un
apvienības faktiskā adrese;
8.1.2. piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un darbības (spēkā esamības) termiņš;
8.1.3. apliecinājums, ka piegādātāju apvienība un tās dalībnieku sastāvs paliks nemainīgs līdz
iepirkuma beigām.
8.1.4. apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi
gadījumā, ja kandidātam/pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, norādot katra
dalībnieka līguma darbu daļu un tās līgumcenu;
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8.1.5. informācija par piegādātāju apvienības vadošo dalībnieku un personu, kas apvienību
pārstāv iepirkumā. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā, tad
visi piegādātāju apvienības dalībnieki paraksta pieteikumu iepirkumam;
8.1.6. pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu apvienības dalībnieku vārdā un to
vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu;
8.1.7. apliecinājumu par to, ja apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tā 5 (piecu)
darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu paziņošanas
(saņemšanas) dienas pēc savas izvēles izveidos personālsabiedrību un reģistrēs Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par
apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, paredzot solidāru atbildību par līguma izpildi.
2. PRASĪBAS PIETEIKUMA/PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMAM UN
IESNIEGŠANAI
9.

Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu Piedāvājuma variantu.

10.
Pieteikumam/Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Nolikumā un tā pielikumos minētajām
prasībām.
11.
Kandidāts/Pretendents sagatavo 1 (vienu) Pieteikuma dokumentu oriģinālu ar atzīmi
“ORIĢINĀLS” un vienu kopiju ar atzīmi “KOPIJA”.
12.
Pieteikums/Piedāvājums
ir
jāiesniedz
vienā
aizlīmētā
iepakojumā.
Pieteikuma/Piedāvājuma
iepakojuma
līmējuma
vietai
jābūt
apstiprinātai
ar
Kandidāta/Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas parakstu.
13.

Uz iepakojuma jānorāda šāda informācija:

13.1. Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese: SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”,
Vienības ielā 53, Kārsava, Kārsavas nov., LV-5717;
13.2. Kandidāta/Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;
13.3. Atzīme: Pieteikums/Piedāvājums iepirkuma procedūrai “Izmaiņu projekta izstrāde,
būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana “Jaunas katlu mājas celtniecība Kārsavā””,
identifikācijas Nr. KN2018/5;
13.4. Norāde: “Neatvērt pirms pieteikuma/piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām”.
14.
Kandidāti/Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu Pieteikuma/Piedāvājuma
sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
15.
Pieteikums/Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā drukātā veidā, bez labojumiem un
dzēsumiem. Ja Kandidāts/Pieteikums iesniedz dokumentus kādā citā svešvalodā, tiem jāpievieno
paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaru vai tās kopiju) apliecināts
tulkojums latviešu valodā.
16.
Pieteikuma/Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo un jānoformē saskaņā ar 2010.gada
28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība” un Nolikuma prasībām.
17.
Pieteikuma/Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no
jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja
pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs
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jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem,
noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
18.

Katram Pieteikuma/Piedāvājuma eksemplāram (gan oriģinālam, gan kopijai) jābūt:

18.1. caurauklotam (cauršūtam), tā, lai nebūtu, iespējams nomainīt lapas;
18.2. uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu
lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Kandidāta/Pretendenta zīmoga (ja
tāds ir) nospiedumu apliecina Kandidāta/Pretendenta paraksttiesīgā vai tā pilnvarotā persona;
18.3. ar secīgi numurētām lapām;
18.4. ar pievienotu satura rādītāju.
19.
Kandidāts/Pretendents pirms Pieteikuma/Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var
grozīt vai atsaukt iesniegto Pieteikumu/Piedāvājumu.
20.

Visi Pieteikuma/Piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

21.
Pieteikumu/Piedāvājumu paraksta Kandidāta/Pretendenta paraksta tiesīgā persona vai
pilnvarotā persona (pievienojot pilnvaru vai tās kopiju).
22.
Kandidāts, noformējot Pieteikumu, nodrošina, ka no Pieteikumā iekļautās informācijas ir
skaidri secināma Kandidāta kvalifikācija.
23.
Visai Kandidāta/Pretendenta Pieteikumā/Piedāvājumā sniegtai informācijai ir jābūt
patiesai.
Ja
Iepirkuma
komisijai
rodas
šaubas
par
Kandidāta/Pretendenta
Pieteikumā/Piedāvājumā sniegtās informācijas patiesību vai dokumenta kopijas autentiskumu, tai
ir tiesības pieprasīt, lai Kandidāts/Pretendents apstiprina informācijas patiesību un/vai uzrāda
apstiprinoša dokumenta oriģinālu vai iesniedz dokumenta izdevēja apliecinātu dokumenta
kopiju.
3. KANDIDĀTA/PRETENDENTA IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI
24.
Pasūtītājs izslēdz kandidātu/pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā šādos
gadījumos:
24.1. SPSIL 48.panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā;
24.2. SPSIL 48.panta pirmās daļas 3.punktā minētajā gadījumā;
24.3. SPSIL 48.panta pirmās daļas 6.punktā minētajā gadījumā;
24.4. SPSIL 48.panta pirmās daļas 8.punktā minētajā gadījumā;
24.5. uz personālsabiedrības biedru (ja kandidāts/pretendents ir personālsabiedrība) ir
attiecināmi SPSIL 48.panta pirmās daļas 2., 3., 6., 8.punktā minētie nosacījumi,
24.6. uz kandidāta/pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes
līguma vērtības, ir attiecināmi SPSIL 48.panta pirmās daļas 2., 3., 6., 8.punktā minētie
nosacījumi,
24.7. uz kandidāta/pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts/pretendents
balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi SPSIL 48.panta pirmās daļas
2., 3., 6., 8.punktā minētie nosacījumi.
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24.8. Pārbaudot, izslēgšanas nosacījumus, pasūtītājs rīkojas, ievērojot SPSIL 48.panta ceturtās
daļas 2.punkta, sestās daļas, septītās daļas, astotās daļas, devītās daļas, desmitās daļas,
vienpadsmitās daļas, divpadsmitās daļas, trīspadsmitās daļas 1. un 2.punkta, piecpadsmitās daļas
2.punkta un sešpadsmitās daļas regulējumu.

4. PRASĪBAS KANDIDĀTIEM/PRETENDENTIEM.
IESNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA UN DOKUMENTI
25. Prasības Kandidātiem/Pretendentiem, iesniedzamā informācija un dokumenti.
Prasības kandidātiem/pretendentiem

Iesniedzamā informācija un dokumenti

Iepirkuma procedūras 1.posmam

25.1.

Pieteikuma iesniegšana

25.1.1.

Kandidāta apliecinājums par piedalīšanos
iepirkuma procedūrā, kas jāparaksta kandidāta
pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā
pilnvarotai personai.

Pieteikums (noformēts atbilstoši
2.pielikumā ietvertajai formai).

nolikuma

Ja kandidāts ir piegādātāju apvienība un
vienošanās par sadarbību konkrētā iepirkuma
līguma izpildē nav atrunātas pārstāvības
tiesības vai nav izsniegta pilnvara, pieteikuma
oriģināls jāparaksta katras personas, kas
iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar
pārstāvības tiesībām.

25.2.

Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

25.2.1.

Kandidāts (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju
apvienība, tad šī prasība attiecināma uz katru
piegādātāju
apvienības
dalībnieku;
ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad šī
prasība attiecināma uz katru personālsabiedrības
biedru) un tā norādītie apakšuzņēmēji, spēkā
esošajos normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos un kārtībā ir reģistrēti Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā
vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

Kandidātu (piegādātāju apvienības dalībnieku,
personālsabiedrības, personālsabiedrības biedru)
un tā norādīto apakšuzņēmēju, kurus kandidāts
plāno piesaistīt iepirkuma līguma izpildē un kas
reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
Komercreģistrā, reģistrācijas faktu iepirkuma
komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā.
Kandidātiem
(piegādātāju
apvienības
dalībniekiem,
personālsabiedrībai,
personālsabiedrības biedriem) un tā norādītiem
apakšuzņēmējiem, kurus kandidāts plāno
piesaistīt iepirkuma līguma izpildē un kas
reģistrēti ārvalstīs – jāiesniedz komersanta
reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas
iestādes izdots dokuments, kas ir atbilstošs
attiecīgās valsts normatīviem aktiem. Ja tādas nav
(reģistrācijas valsts normatīvais regulējums
neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu) tad
iesniedz informāciju par kandidāta reģistrācijas
nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda
kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas
nepieciešamības
gadījumā
var
apliecināt
reģistrācijas faktu), vai norāda precīzu iestādes
mājaslapas adresi, kur attiecīgu informāciju var
pārbaudīt.
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25.2.2.

Kandidāts (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju
apvienība, tad šī prasība attiecināma uz katru
piegādātāju
apvienības
dalībnieku,
ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad šī
prasība attiecināma uz katru personālsabiedrības
biedru) un tā norādītie apakšuzņēmēji, spēkā
esošajos normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos
un
kārtībā
ir
reģistrēti
Būvkomersantu
reģistrā
vai
attiecīgajā
profesionālās darbības reģistrācijas iestādē
ārvalstīs.
Piezīme: uz būvdarbu uzsākšanas brīdi saskaņā
ar Būvniecības likuma 22.pantu komersantam
(tai skaitā ārvalstu komersantam) jābūt
reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, norādot
vismaz vienu būvspeciālistu reģistrā reģistrētu
būvspeciālistu.
Attiecīgi
Būvniecības
informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā ir
paredzēts reģistrēt arī būvspeciālistus, kas būs
īslaicīgo pakalpojumu sniedzēji.1

25.3.

Prasības attiecībā uz kandidāta saimniecisko
un finansiālo stāvokli

25.3.1.

Kandidāta pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu
(2015., 2016. un 2017.gads) vidējais gada neto
apgrozījums (3 gadu summa/3) ir ne mazāks kā
2 200 000,00 EUR (divi miljoni divi simti
tūkstoši euro);
Kandidāti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka
vidējais gada neto apgrozījums nostrādātajā
periodā (kopš dibināšanas) nav mazāks kā šajā
punktā noteiktais.
Ja Kandidāts ir piegādātāju apvienība vai
personālsabiedrība, tad visu piegādātāju
apvienības vai personālsabiedrības dalībnieku
kopējam vidējam gada neto apgrozījumam kopā
jābūt ne mazākam kā šajā punktā noteiktais.

Kandidātu (piegādātāju apvienības dalībnieku,
personālsabiedrības, personālsabiedrības biedru)
un tā norādīto apakšuzņēmēju, kurus kandidāts
plāno piesaistīt iepirkuma līguma izpildē un kas
reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu
reģistrā, reģistrācijas faktu iepirkuma komisija
pārbauda Latvijas Republikas Būvkomersantu
reģistra mājaslapā. Kandidātiem (piegādātāju
apvienības
dalībnieku,
personālsabiedrības,
personālsabiedrības biedru) un tā norādīto
apakšuzņēmēju, kurus kandidāts plāno piesaistīt
iepirkuma līguma izpildē un kas reģistrēti
ārvalstīs – jāiesniedz līdzvērtīgas iestādes izdots
dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts
normatīviem aktiem apliecina kandidāta tiesības
veikt nolikumā noteiktos darbus vai jānorāda
precīzu iestādes mājaslapas adresi, kur attiecīgu
informāciju var pārbaudīt.

Kandidāta rakstisks aprēķins (izziņa) par neto
apgrozījumu (noformēts atbilstoši nolikuma
4.pielikumā
ietvertajai
formai),
ārvalstīs
reģistrētiem kandidātiem papildus klāt jāpievieno
apstiprināto peļņas vai zaudējumu aprēķinu
kopijas par katru norādīto finanšu gadu (ja
attiecināms).
Latvijas
Republikas
Uzņēmumu
reģistra
Komercreģistrā
reģistrētiem
kandidātiem
(piegādātāju
apvienības
dalībniekiem,
personālsabiedrībai,
personālsabiedrības
biedriem) un to norādītajiem apakšuzņēmējiem
kopējās likviditātes koeficientu iepirkuma
komisija pārbauda publiski pieejamās datubāzēs
(Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
informācijas atkalizmantošanas pakalpojumu
sniedzēja
Firmas.lv
tīmekļvietnē
https://www.firmas.lv/ vai Lursoft tīmekļvietnē
http://www.lursoft.lv/)
vai
citos
publiski
pieejamos avotos.
Ārvalstīs reģistrētiem kandidātiem vidējo gada
neto apgrozījumu iepirkuma komisija pārbauda
pēc kandidāta iesniegtā peļņas vai zaudējumu
aprēķina vai operatīvā peļņas vai zaudējumu
aprēķina.
Ja Kandidātam uz pieteikuma iesniegšanas brīdi
vēl nav iestājies spēkā esošajos normatīvajos

IUB 16.05.2017. skaidrojums “Par iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām attiecībā uz kvalifikācijas atzīšanu ar
būvniecību
saistītajās
specialitātēs”
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Pariepirkumadokumentacijaizvirzitajamprasibamattiecibauzkvalifikacijasatzisan
ubuvspecialistiem_05_2017.docx.pdf aplūkots 01.08.2017. (skaidrojums attiecināms uz visām šajā nolikumā esošajām piebildēm
par ārvalstu speciālistu pieredzi).
1
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aktos noteiktais termiņš 2017. gada pārskata
iesniegšanai attiecīgajā institūcijā, tad Kandidāts
var iesniegt paša apstiprinātu operatīvā peļņas
vai zaudējumu aprēķina kopiju.
Ja Kandidāts ir dibināts vēlāk, tad finanšu
apgrozījumam jāatbilst iepriekš minētajai
prasībai attiecīgajā laika periodā.

25.4.

Kvalitātes vadības standarti

25.4.1.

Kandidātam tā profesionālajā darbībā ir ieviesta
kvalitātes vadības sistēma vai ir ieviesti
līdzvērtīgi kvalitātes nodrošināšanas pasākumi.

Spēkā esošā kvalitātes vadības sertifikāta kopija
vai ieviesto līdzvērtīgo kvalitātes nodrošināšanas
pasākumu apraksts.
Ja kandidātam no tā neatkarīgu iemeslu dēļ
nebija iespējams šādu sertifikātu iegūt līdz
pieteikuma iesniegšanas dienai, tas iesniedz citus
pierādījumus
par
līdzvērtīgu
kvalitātes
nodrošināšanas pasākumu veikšanu un pierāda,
ka piedāvātie kvalitātes nodrošināšanas pasākumi
atbilst pasūtītāja prasībām.

25.5.

Vides vadības standarti

25.5.1.

Kandidātam tā profesionālajā darbībā ir ieviesta
vides vadības sistēma vai ir ieviesti līdzvērtīgi
vides
vadības
sistēmas
nodrošināšanas
pasākumi.

Spēkā esošā vides vadības sertifikāta kopija vai
ieviesto līdzvērtīgo vides vadības sistēmas
nodrošināšanas pasākumu apraksts.

25.6.

Prasības kandidātam/pretendentam un tā
piesaistītajiem speciālistiem projektēšanas
jomā

Iesniedzamā informācija un dokumenti

25.6.1.

Kandidātam:
Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2013., 2014.,
2015., 2016., 2017. un 2018.gads līdz
pieteikuma iesniegšanas dienai) ir veicis vismaz
2 (divu) katlu mājas jaunbūves vai pārbūves
(rekonstrukcijas)
būvprojektu
(tehnisko
projektu) izstrādi. Katrā no katlu mājām izbūves
vai pārbūves (rekonstrukcijas) laikā kopējā
uzstādītā katlu jauda, kam kā kurināmais
izmantota biomasa (šķelda), jauda ir vismaz
2,5MW, kā arī tiek uzstādīti vismaz 2 (divi)
katli, ko paredzēts darbināt “kaskādē”.
Kandidāta norādītajam objektam ir jābūt
izbūvētam un nodotam ekspluatācijā līdz
kandidāta pieteikuma iesniegšanas brīdim. Līdz
ar to kandidātam ir jābūt pieredzei minēto
objektu autoruzraudzībā.2 Kandidātiem, kas

Ja kandidātam no tā neatkarīgu iemeslu dēļ
nebija iespējams šādu sertifikātu iegūt līdz
pieteikuma iesniegšanas dienai, tas iesniedz citus
pierādījumus par līdzvērtīgiem pasākumiem, kas
būtu jānodrošina saskaņā ar pasūtītāja prasīto
vides vadības sistēmu vai standartu.

izstrādāto
būvprojektu
saraksts
(noformēts atbilstoši nolikuma 3.pielikumā
ietvertajai formai), norādot tajā objektu
nosaukumus, būvobjekta apjomus, objekta
pasūtītāja nosaukumu, adresi un kontaktpersonu,
objektu nodošanas ekspluatācijā gadu/ mēnesi,
īsu izstrādātā būvprojekta aprakstu, kas apliecina
kandidāta atbilstību nolikuma 25.6.1.punktā
izvirzītajai prasībai;
atsauksmes par katru objektu, ar ko
kandidāts apliecina savu atbilstību nolikuma
25.6.1.punktā
noteiktajiem
apjomiem.
Atsauksmes izsniedz konkrētā objekta pasūtītājs,
tas ir objekta īpašnieks vai apsaimniekotājs;
dokuments par objekta nodošanu
ekspluatācijā (akts par būves pieņemšanu
ekspluatācijā vai līdzvērtīgs), kas apliecina

Prasības pamatotību, visām nolikuma prasībām, kur ir prasīta arī autoruzraudzības pieredze, skatīties IUB Iesniegumu
izskatīšanas komisijas 2015.gada 5.janvāra lēmumu Nr.4-1.2/14-372.
2
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dibināti vēlāk, jābūt augstāk minētajām
prasībām atbilstošai pieredzei par nostrādāto
periodu.

nolikuma 25.6.1.punktā visu prasīto pieredzes
nosacījumu izpildi, kopija.

Šī nolikuma ietvaros par objektu tiek uzskatīts
objekts, kurā viena līguma ietvaros veikti
būvdarbi,
kuriem tika
saņemta
atsevišķa būvatļauja.
Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt kandidāta
norādīto informāciju atbildīgajās institūcijās, kā
arī pie attiecīgā objekta pasūtītāja.

25.6.2.

Būvprojekta vadītājam (projektētājam):
uz pieteikuma iesniegšanas brīdi ir
spēkā esošs, normatīvajiem aktiem atbilstošs
sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai;
iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2013.,
2014., 2015., 2016., 2017. un 2018.gads līdz
pieteikuma iesniegšanas dienai) ir vadījis
vismaz 2 (divu) katlu mājas jaunbūves vai
pārbūves
(rekonstrukcijas)
būvprojektu
(tehnisko projektu) izstrādi, kur kā kurināmais
izmantota biomasa (šķelda). Katrā no katlu
mājām izbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas)
laikā kopējā uzstādītā katlu jauda, kam kā
kurināmais izmantota biomasa (šķelda), jauda ir
vismaz 2,5MW, kā arī tiek uzstādīti vismaz 2
(divi) katli, ko paredzēts darbināt “kaskādē”.
Kandidāta norādītajam objektam ir jābūt
izbūvētam un nodotam ekspluatācijā. Līdz ar to
projektētājam ir jābūt pieredzei minēto objektu
autoruzraudzībā. Pasūtītājam ir tiesības
pārbaudīt kandidāta norādīto informāciju
atbildīgajās institūcijās, kā arī pie attiecīgā
objekta pasūtītāja. Šī nolikuma ietvaros par
objektu tiek uzskatīts viena līguma ietvaros
izstrādāts viens vai vairāki būvprojekts/i
(tehniskais projekts/i) un katram no tiem tika
saņemta
atsevišķa
būvatļauja
izbūvēt
uzprojektēto objektu.

25.6.3.

Siltumapgādes,
kondicionēšanas
inženierim:

ventilācijas
sistēmu

un
gaisa
projektēšanas

uz pieteikuma iesniegšanas brīdi ir
spēkā esošs, normatīvajiem aktiem atbilstošs
sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai;
-

iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2013.,

spēkā esoša normatīvajiem aktiem
atbilstoša sertifikāta kopija vai jānorāda spēkā
esošā sertifikāta numurs, ko var pārbaudīt
https://bis.gov.lv/bisp/;
Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai
jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām
noteiktu pakalpojumu sniegšanai.
Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā,
ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums,
tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no
Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt
iepirkuma līgumu paziņošanas (saņemšanas)
dienas 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.3
speciālista pieredzes apraksts atbilstoši
nolikuma 6.pielikumam;
par katru objektu, ar ko speciālists
apliecina savu atbilstību nolikuma 25.6.2.punktā
noteiktajām prasībām iesniedz apliecinājuma
karti, būvatļauju, aktu par objekta pieņemšanu
ekspluatācijā,
saistību
rakstu,
pieņemšanas/nodošanas aktu, ģenplāna lapas
kopiju vai pieņemšanas/nodošanas aktu, kas
nepārprotami apliecina, būvprojekta vadītāja
pieredzi norādītajā objektā.
-

spēkā esoša sertifikāta siltumapgādes,
ventilācijas un gaisa kondicionēšanas
sistēmu projektēšanā kopija vai jānorāda
spēkā esošā sertifikāta numurs, ko var
pārbaudīt https://bis.gov.lv/bisp/;

Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai
jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām

IUB 16.05.2017. skaidrojums “Par iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām attiecībā uz kvalifikācijas atzīšanu ar būvniecību saistītajās
specialitātēs”
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Pariepirkumadokumentacijaizvirzitajamprasibamattiecibauzkvalifikacijasatzisanubuvspecialistie
m_05_2017.docx.pdf.
3
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2014., 2015., 2016., 2017. un 2018.gads līdz
pieteikuma iesniegšanas dienai) ir izstrādājis
vismaz 2 (divu) katlu mājas jaunbūves vai
pārbūves
(rekonstrukcijas)
būvprojektu
siltummehānikas (SM) sadaļu, kur kā
kurināmais izmantota biomasa (šķelda) un
kopējā uzstādītā jauda ir vismaz 2,5MW, un
katlu mājā ir projektēti vismaz 2 (divi) katli, ko
paredzēts darbināt “kaskādē”.

noteiktu pakalpojumu sniegšanai.
Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā,
ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums,
tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no
Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt
iepirkuma līgumu paziņošanas (saņemšanas)
dienas 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.

Izstrādātajam būvprojektam ir jābūt izbūvētam
un nodotam ekspluatācijā. Līdz ar to
siltumapgādes,
ventilācijas
un
gaisa
kondicionēšanas
sistēmu
projektēšanas
inženierim ir jābūt pieredzei minēto objektu
autoruzraudzībā. Pasūtītājam ir tiesības
pārbaudīt kandidāta norādīto informāciju
atbildīgajās institūcijās, kā arī pie attiecīgā
objekta pasūtītāja.

25.7.

Prasības kandidātam/pretendentam un tā
piesaistītajiem speciālistiem būvdarbu jomā

25.7.1.

Kandidātam4 iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā
(2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un 2018.gads
līdz pieteikuma iesniegšanas dienai) ir pieredze
kā ģenerāluzņēmējam vismaz 2 (divu) katlu
mājas jaunbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas)
darbu veikšanā, kur kā kurināmais izmantota
biomasa un katrā katlu mājā ir projektēti vismaz
2 (divi) katli, ko paredzēts darbināt “kaskādē”.
Kandidāta norādītajam objektam ir jābūt
izbūvētam un nodotam ekspluatācijā līdz
kandidāta pieteikuma iesniegšanas brīdim.
Kandidātiem, kas dibināti vēlāk, jābūt augstāk
minētajām prasībām atbilstošai pieredzei par
nostrādāto periodu.
Šī nolikuma ietvaros par objektu tiek uzskatīts
objekts, kurā viena līguma ietvaros veikti
būvdarbi, kuriem tika saņemta atsevišķa
būvatļauja. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt
kandidāta norādīto informāciju atbildīgajās
institūcijās, kā arī pie attiecīgā objekta
pasūtītāja.

speciālista pieredzes apraksts
nolikuma 5. pielikumam;

atbilstoši

par katru objektu, ar ko speciālists apliecina
savu atbilstību nolikuma 25.6.4. punktā
noteiktajām prasībām iesniedz apliecinājuma
karti, būvatļauju, aktu par objekta pieņemšanu
ekspluatācijā, saistību rakstu vai ģenplāna
lapas kopiju, kas nepārprotami apliecina,
siltumapgādes,
ventilācijas
un
gaisa
kondicionēšanas
sistēmu
projektēšanas
inženiera pieredzi norādītajā objektā.
Iesniedzamā informācija un dokumenti
-

veikto būvdarbu saraksts saskaņā ar
nolikuma 5.pielikumu, norādot tajā objektu
nosaukumus, būvobjekta apjomus, objekta
pasūtītāja
nosaukumu,
adresi
un
kontaktpersonu,
objektu
nodošanas
ekspluatācijā gadu/ mēnesi, īsu objektā
veikto darbu aprakstu, kas apliecina
kandidāta atbilstību nolikuma 25.7.1.punktā
izvirzītajai prasībai;

-

atsauksmes par katru objektu, ar ko
kandidāts apliecina savu atbilstību nolikuma
25.7.1.punktā
noteiktajiem
apjomiem.
Atsauksmes izsniedz konkrētā objekta
pasūtītājs, tas ir objekta īpašnieks vai
lietotājs/apsaimniekotājs;

-

dokuments
par
objekta
nodošanu
ekspluatācijā (akts par būves pieņemšanu
ekspluatācijā vai līdzvērtīgs), kas apliecina
nolikuma 25.7.1.punktā visu prasīto
pieredzes nosacījumu izpildi, kopija.

Ja Kandidāts ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, pieredzei attiecīgajā iepirkuma daļā ir jābūt pilnā apmērā vienam no piegādātāju
apvienības vai personālsabiedrības biedriem. Izvērtēšanā pieredze kopā netiks summēta.
4
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25.7.2.

Atbildīgajam ēku būvdarbu vadītājam5:

-

uz pieteikuma iesniegšanas brīdi ir spēkā
esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu
vadīšanā un ēku būvdarbu būvuzraudzībā;
- iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2013., 2014.,
2015., 2016., 2017. un 2018.gads līdz
pieteikuma iesniegšanas dienai) kā atbildīgais
būvdarbu vadītājs ir vadījis 2 (divu) katlumāju
būvniecību, kur kā kurināmais izmantota
biomasa (“šķelda”) un kopējā uzstādītā jauda ir
vismaz 2,5MW, un katrā katlu mājā ir uzstādīti
vismaz 2 (divi) katli, ko paredzēts darbināt
“kaskādē”.
Kandidāta norādītajam objektam ir jābūt
izbūvētam un nodotam ekspluatācijā līdz
kandidāta pieteikuma iesniegšanas brīdim.
Kandidātiem, kas dibināti vēlāk, jābūt augstāk
minētajām prasībām atbilstošai pieredzei par
nostrādāto periodu.

Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai
jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām
noteiktu pakalpojumu sniegšanai.
Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā,
ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums,
tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no
Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt
iepirkuma līgumu paziņošanas (saņemšanas)
dienas 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.

Šī nolikuma ietvaros par objektu tiek uzskatīts
objekts, kurā viena līguma ietvaros veikti
būvdarbi, kuriem tika saņemta atsevišķa
būvatļauja. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt
kandidāta norādīto informāciju atbildīgajās
institūcijās, kā arī pie attiecīgā objekta pasūtītāja.

25.7.3.

Atbildīgajam SM būvdarbu vadītājam:

Kandidāta norādītajam objektam ir jābūt
izbūvētam un nodotam ekspluatācijā līdz
kandidāta pieteikuma iesniegšanas brīdim.
Kandidātiem, kas dibināti vēlāk, jābūt augstāk
minētajām prasībām atbilstošai pieredzei par
nostrādāto periodu.
Šī nolikuma ietvaros par objektu tiek uzskatīts

atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzes apraksts
atbilstoši
nolikuma
6.pielikumam
un
parakstīts apliecinājums strādāt attiecīgajā
objektā tam paredzētajā pozīcijā;
būvatļaujas, būvdarbu vadītāja saistību raksta,
būvdarbu žurnāla vai cita dokumenta kopiju
un aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā
kopija, kas apliecina nolikuma 25.7.2.punktā
prasīto pieredzi.
-

uz pieteikuma iesniegšanas brīdi ir spēkā
esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes un
ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un
būvuzraudzībā;
- iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2013., 2014.,
2015., 2016., 2017. un 2018.gads līdz
pieteikuma iesniegšanas dienai) kā atbildīgais
būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 2 (divu)
katlu māju sistēmu būvmontāžu, kur kā
kurināmais izmantota biomasa (šķelda) un
kopējā uzstādītā jauda ir vismaz 2,5MW, un
katlu mājā ir projektēti vismaz 2 (divi) katli, ko
paredzēts darbināt “kaskādē”.

spēkā esoša sertifikāta ēku būvdarbu
vadīšanā kopija vai jānorāda spēkā esošā
sertifikāta numurs, kuru var pārbaudīt
https://bis.gov.lv/bisp/;

spēkā esoša sertifikāta siltumapgādes un
ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un
būvuzraudzībā kopija vai jānorāda spēkā
esošā sertifikāta numurs, kuru var pārbaudīt
https://bis.gov.lv/bisp/;

Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai
jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām
noteiktu pakalpojumu sniegšanai.
Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā,
ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums,
tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no
Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt
iepirkuma līgumu paziņošanas (saņemšanas)
dienas 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.
-

atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzes apraksts

Paskaidrojums par atbildīgā būvdarbu vadītāja piesaisti: atbildīgais būvdarbu vadītājs var būt viens uz visām trīs iepirkuma
priekšmeta daļām.
5
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objekts, kurā viena līguma ietvaros veikti
būvdarbi, kuriem tika saņemta atsevišķa
būvatļauja. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt
kandidāta norādīto informāciju atbildīgajās
institūcijās, kā arī pie attiecīgā objekta
pasūtītāja.

25.7.4.

Elektroietaišu darbu vadītājam:

atbilstoši
nolikuma
6.pielikumam
un
parakstīts apliecinājums strādāt attiecīgajā
objektā tam paredzētajā pozīcijā;
būvatļaujas, būvdarbu vadītāja saistību raksta,
būvdarbu žurnāla vai cita dokumenta kopiju
un aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā
kopija, kas apliecina nolikuma 25.7.3.punktā
prasīto pieredzi.
-

- uz pieteikuma iesniegšanas brīdi ir spēkā
esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu
būvdarbu vadīšanā;
- pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2013., 2014.,
2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz
pieteikuma iesniegšanas dienai) ir pildījis
elektroietaišu darbu vadītāja pienākumus
vismaz 2 (divu) katlu māju jaunbūves vai
pārbūves (rekonstrukcijas) objektos, kur veikta
elektroietaišu izbūve.
Kandidāta norādītajam objektam jābūt nodotam
ekspluatācijā līdz Kandidātu pieteikumu
iesniegšanas brīdim.

25.7.5.

Ceļu būvdarbu vadītājam:
uz pieteikuma iesniegšanas brīdi ir
spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu
būvdarbu vadīšanā;
pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2013.,
2014., 2015., 2016., 2017. un 2018.gads līdz
pieteikuma iesniegšanas dienai) kā ceļu
būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 2 (divus)
ceļu izbūves vai pārbūve (rekonstrukcijas)
darbus, kur izbūvētā vai rekonstruētā ceļa
seguma apjoms sastāda vismaz 1000 m2.
Kandidāta norādītajam objektam jābūt nodotam
ekspluatācijā līdz Kandidātu pieteikumu
iesniegšanas brīdim.

spēkā esoša sertifikāta elektroietaišu darbu
vadīšanā kopija vai jānorāda spēkā esošā
sertifikāta numurs, kuru var pārbaudīt
https://bis.gov.lv/bisp/;

Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai
jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām
noteiktu pakalpojumu sniegšanai.
Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā,
ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums,
tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no
Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt
iepirkuma līgumu paziņošanas (saņemšanas)
dienas 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.
-

elektroietaišu darbu vadītāja pieredzes
apraksts atbilstoši nolikuma 6.pielikumam un
parakstīts apliecinājums strādāt attiecīgajā
objektā tam paredzētajā pozīcijā;

-

būvatļaujas, būvdarbu vadītāja saistību raksta,
būvdarbu žurnāla vai cita dokumenta kopiju
un aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā
kopija, kas apliecina nolikuma 25.7.4.punktā
prasīto pieredzi.
-

spēkā esoša sertifikāta ceļu būvdarbu
vadīšanā kopija vai jānorāda spēkā esošā
sertifikāta numurs, kuru var pārbaudīt
https://bis.gov.lv/bisp/;

Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai
jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām
noteiktu pakalpojumu sniegšanai.
Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā,
ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums,
tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no
Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt
iepirkuma līgumu paziņošanas (saņemšanas)
dienas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par
īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu
Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī
iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas
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izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu
sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju),
tiklīdz speciālists to saņems.

25.7.6.

Sertificētam metinātājam:
uz pieteikuma iesniegšanas brīdi ir
derīgs sertifikāts tehniskajā specifikācijā
paredzēto darbu veikšanai;
iepriekšējo piecu gadu (2013., 2014.,
2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz
piedāvājumu iesniegšanas dienai) laikā veicis
metināšanas darbus vismaz 1 (vienā) objektā,
kur tika veikti apkures katla apsaistes
metināšanas darbi.
Kandidāta norādītajam objektam jābūt nodotam
ekspluatācijā līdz Kandidātu pieteikumu
iesniegšanas brīdim.

-

ceļu būvdarbu vadītāja pieredzes apraksts
atbilstoši
nolikuma
5.pielikumam
un
parakstīts apliecinājums strādāt attiecīgajā
objektā tam paredzētajā pozīcijā;

-

būvatļaujas, būvdarbu vadītāja saistību raksta,
būvdarbu žurnāla vai cita dokumenta kopiju
un aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā
kopija, kas apliecina nolikuma 25.7.6.punktā
prasīto pieredzi.

spēkā esoša metinātāja kvalifikācijas
pārbaudes sertifikāta kopija, saskaņā ar standartu
LVS EN ISO 9606-1:311 vai LVS EN ISO 96061:111 vai ekvivalentu standartu. Metinātāja
kvalifikācijas pārbaudes sertifikātam jābūt
izsniegtam uz kandidātu kā sertifikāta turētāja
uzņēmumu.
Ja
metinātāju
kvalifikācijas
pārbaudes sertifikāts nav izsniegts uz kandidātu
(sertifikātā kā metinātāja darba devējs nav
norādīts kandidāta nosaukums), tad ir jāpievieno
attiecīga satura vienošanos starp kandidātu un
sertifikāta turētāja uzņēmumu;
spēkā esoša starptautiska sertifikāta
kopija pēc EUROCOD3 un standarta DIN NE
1990, DIN NE 1993 vai ekvivalentu standartu;
speciālista pieredzes apraksts atbilstoši
nolikuma
5.pielikumam
un
parakstīts
apliecinājums strādāt attiecīgajā objektā tam
paredzētajā pozīcijā.
Speciālista pieredzi apliecina pats speciālists, kurš
parakstot savu pieredzes aprakstu, apliecina tajā
minētās informācijas patiesumu. Pasūtītājs
pārbaudīs iesniegto informāciju pie pieredzes
aprakstā norādītā pasūtītāja.

25.7.7.

Apkures
katla
speciālistam:

montāžas,

regulēšanas -

Apkures
katla
apliecinājuma kopija

ražotāja

izsniegts

ir apkures katla ražotāja izsniegts
apliecinājums, ka speciālists ir apmācīts apkures
katla montāžas, regulēšanas un servisa
veikšanas darbiem.

25.8.

Kandidāts nodrošina iepirkuma līguma izpildē
nepieciešamos kvalificētus speciālistus.

Iesaistīto speciālistu saraksts atbilstoši nolikuma
25.6.2.-25.6.3. un 25.7.2.-25.7.9.punkta prasībām
(noformēts atbilstoši nolikuma 4.pielikumā
ietvertajai formai).

25.9.

Ja kandidāts balstījās uz citu personu
saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, tad
tas pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs
nepieciešamie resursi.

Informācija par personu, uz kuras iespējām
balstās,
(noformēts
atbilstoši
nolikuma
7.pielikumā ietvertajai formai) un pierādījumi
(dokumenti) par sadarbību un resursu nodošanu,
piemēram, personas, uz kuras iespējām balstās,
apliecinājums (noformēts atbilstoši nolikuma
8.pielikumā ietvertajai formai) vai vienošanos par

Iesniegtajiem pierādījumiem (dokumentiem) par
sadarbību un resursu nodošanu jābūt
pietiekamiem,
lai
pierādītu
pasūtītājam
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25.10.

kandidāta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī
to, ka visā līguma izpildes laikā uzņēmējs
faktiski izmantos tās personas resursus, uz kuras
iespējām tas balstās savas kvalifikācijas
pierādīšanai.

sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē.

Ja piegādātājs piesaista apakšuzņēmējus, tad
pieteikumā/piedāvājumā
iesniedz
apakšuzņēmēju sarakstu, kurā norāda visus tos
apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai
sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% (desmit
procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības
vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam
izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu, un
rakstiskus apakšuzņēmēju apliecinājumus. Ja
kandidāts nevar iesniegt precīzu informāciju par
piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un tiem
nododamo līguma daļu, tad iepirkuma
procedūras 1.posmā to var norādīt tikai vispārīgi
(informatīvi), bet precīzu informāciju iesniegt
kopā ar piedāvājumu iepirkuma procedūras
2.posmā.

Informācija par apakšuzņēmēju (noformēts
atbilstoši nolikuma 9.pielikumā ietvertajai formai)
un apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību
piedalīties iepirkuma līguma izpildē (noformēts
atbilstoši nolikuma 10.pielikumā ietvertajai
formai).

Apakšuzņēmēja
veicamo
būvdarbu
vai
sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka,
ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā
iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu
veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu
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.

25.11.

Kandidātam jābūt profesionālās darbības
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei
ar minimālo atbildības limitu 10% (desmit
procenti) no objekta kopējām būvizmaksām, bet
ne mazāku par 15 000,00 EUR, kurā:
ir apdrošināta to personu darbība, kuri
ir piedāvāti pakalpojumu sniegšanai;

Apstiprināta profesionālās darbības civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanas polises kopija vai
kandidāta apliecinājums, ka gadījumā, ja
kandidātam tiks piešķirtas iepirkuma līguma
slēgšanas tiesības, pirms darbu uzsākšanas tiks
veikta iepirkuma nolikuma 34.4.7.punktā
norādītās apdrošināšanas polises iegāde.

zaudējumi ir noteikti gan kā kaitējums
trešās personas veselībai vai dzīvībai, vai
īpašuma bojājums, kā arī trešās personas tiešais
finansiālais zaudējums.

26.

Iesniedzamie dokumenti (papildus nolikuma 25.punktā minētajam).

26.1. Kandidāta pieteikuma vēstule (nolikuma 2.pielikums). Kandidāta iesniegtajam
pieteikumam jābūt derīgam, tas ir, saistošam Kandidātam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
Kandidātu atlases rezultātā atlasīto Pretendentu iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir
saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 150 (viens simts
piecdesmit) dienas no minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
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26.2. Dokuments vai tā atvasinājums, kas apliecina pieteikuma dokumentus parakstījušās
personas tiesības pārstāvēt kandidātu.
26.3. Ja kandidāts līguma izpildē plānojis piesaistīt apakšuzņēmējus, tad papildus iesniedzamo
dokumentu paketei jāiesniedz saraksts ar apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmēju nosaukumus
un apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas aprakstu (nolikuma 9.pielikums), kā arī
apliecinājums par piekrišanu būt par apakšuzņēmēju iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanas gadījumā (nolikuma 10.pielikums).
26.4. Kandidāts var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā
līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā kandidāts
iesniedz informāciju par personu, uz kuras iespējām kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, (nolikuma
7.pielikums) un pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo
uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā
(nolikuma 8.pielikums). Atbilstību nolikuma 25.3.1.punktā izvirzītajai prasībai attiecībā uz
nepieciešamo finanšu apgrozījumu, kandidāts var apliecināt pats vai arī kopā ar citu tirgus
dalībnieku, piemēram, apvienojoties piegādātāju apvienībā, kura kopumā būs atbildīga par
līguma izpildi, vai iesniedzot citus līdzvērtīgus pierādījumus (piemēram, apņemšanos uz līguma
izpildes brīdi izveidot apvienību, kas būs solidāri atbildīga par līguma izpildi).
26.5. Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas
institūcijas, iepirkuma komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms
iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā
6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis
īsāku tā derīguma termiņu.
27.
Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (SPSIL 56.pants): Pasūtītājs
pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai
paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Kandidātu atlases
prasībām. Piegādātājs iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par
katru personu, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par
līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Kandidātu atlases prasībām, un par tā
norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz
10 procenti no Iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas
vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Piegādātājs Pasūtītājam
iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma
procedūrā, ja Piegādātājs apliecina, ka dokumentā iekļautā informācija ir pareiza. Pasūtītājs
jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesīgs prasīt, lai Kandidāts iesniedz visus vai daļu no
dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām Kandidātu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un
informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs. Eiropas vienotā iepirkuma
procedūras dokumenta piemērošanas kārtību iepirkuma procedūrās nosaka Ministru kabinets.
Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka saskaņā ar Eiropas
Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regulu Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu
Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam.
Piezīme:
Eiropas
vienotais
iepirkuma
dokuments
pieejams
Eiropas
Komisijas
mājaslapā:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd, kā arī word formātā Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.
Skaidrojumu par Eiropas vienoto
https://www.iub.gov.lv/lv/node/98.

iepirkumu

dokumentu

aicinām

skatīties

IUB

mājaslapā
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5. PIETEIKUMU ATVĒRŠANA, VĒRTĒŠANA UN KANDIDĀTU ATLASES
KRITĒRIJI
28.

Pieteikumu atvēršana:

28.1. Pieteikumu atvēršanas sanāksme ir slēgta, savukārt Piedāvājumu atvēršanas sanāksme
būs atklāta, tūlīt pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
28.2. Katrs komisijas loceklis pirms Iepirkuma procedūras uzsākšanas paraksta apliecinājumu,
ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē
vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties
turpmākajā komisijas darbā.
29.

Pieteikumu vērtēšana un kandidātu atlase

29.1. Pieteikumu vērtēšana notiks šādā kārtībā:
29.1.1. Kandidāta Pieteikuma dokumentu atbilstība Nolikumā ietvertajām noformēšanas
prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt izslēgti no tālākās vērtēšanas, ja Pasūtītājs
konstatēs, ka neatbilstība būtiski ietekmē Pieteikuma izvērtēšanas iespējas un lēmuma
pieņemšanu;
29.1.2. Kandidāta kvalifikācijas atbilstība Nolikuma prasībām. Kandidātu, kuru kvalifikācijas
neatbilst Nolikuma prasībām, pieteikumi tiks izslēgti no tālākās vērtēšanas;
29.2. Pasūtītājs paziņojumu par Kandidātu atlases rezultātiem nosūtīs visiem Kandidātiem ne
vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pēc lēmuma pieņemšanas.
29.3. Pasūtītājs uz sarunām uzaicinās visus Kandidātus, kuru pieteikumi tiks atzīti par
atbilstošiem noteiktajām kvalifikācijas prasībām.
6. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA
30.
Kandidātiem, kuru pieteikumi tiks atzīti par atbilstošiem kvalifikācijas prasībām,
Pasūtītājs nosūtīs uzaicinājumu noteiktā termiņā iesniegt sarunu Piedāvājumus (tehniskos
piedāvājumus un finanšu piedāvājumus), saskaņā ar tehniskajām specifikācijām un līguma
projektu. Uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu Kandidātiem tiks norādīts sarunu piedāvājumu
iesniegšanas termiņš un citas prasības Piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai. Piedāvājumu
iesniegšanas termiņš (kas ir vienāds visiem pretendentiem) tiks norādīts uzaicinājumā iesniegt
Piedāvājumu. Kandidātam, iesniedzot Piedāvājumu, ir jāievēro Nolikuma 2. un 6.sadaļas
regulējums.
30.1. Pretendentam finanšu piedāvājumā̄ būs jāietver Pretendenta piedāvātās līgumcenas
sadalījums pa izmaksu pozīcijām.
30.2. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma
iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta, uzaicinājumā
norādītajā adresē, visi iesniegtie Piedāvājumi tiks atvērti uzreiz pēc Piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām.
30.3. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais
iepakojums nenodrošina to, lai Piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz
Piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam. Pēc Piedāvājumu
iesniegšanas noteiktā termiņa beigām Piedāvājumi netiek pieņemti, pa pastu saņemtie neatvērti
tiek nosūtīti atpakaļ Pretendentam.
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7. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA, SARUNAS
Pretendenta finanšu piedāvājuma izvērtēšana un aritmētisko kļūdu pārbaude.

31.

31.1. Iepirkuma komisija ir tiesīga labot aritmētiskās kļūdas Pretendenta finanšu Piedāvājumā,
informējot Pretendentu par kļūdu labojumiem.
31.2. Aritmētiskās kļūdas, ja tādas tiks konstatētas, Piedāvājumos tiks labotas šādi:
31.2.1. ja atšķiras skaitļi vārdos no skaitļiem ciparos, vērā tiks ņemti skaitļi vārdos;
31.2.2. ja atšķiras vienības cena no kopējās cenas, kas iegūta, reizinot vienības cenu ar skaitu,
vērā tiks ņemta vienības cena un kopējā cena tiks labota.
31.2.3. ja Piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, komisija to labo
atbilstoši nodokļu likumos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai,
31.2.4. Nepieciešamības gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības rīkot sarunas ar Pretendentiem, lai
noteikt un definēt vislabāk piemērotos līdzekļus sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vajadzību
apmierināšanai, vai sarunas par iepirkuma līguma noteikumiem. Pasūtītājs uzaicina piedalīties
sarunās tikai visus tos Pretendentus, kuri Iepirkuma 1.posmā netika izslēgti no dalības procedūrā
un atbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.
Piedāvājuma izvēle

32.

No iepirkuma procedūras 2.posmā iesniegtiem Piedāvājumiem Iepirkuma komisija izvēlēsies
saimnieciski izdevīgāku piedāvājumu, kas atbilst visām Iepirkuma nolikuma prasībām (turpmāk
šī punkta ietvaros – Piedāvājums).
32.1. Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiks noteikts pamatojoties uz piedāvājuma izvēles
kritērijiem:
Kritēriji

Nr.
p. k.

Īpatsvars

1.

Piedāvājuma cena (euro)

70

2.

Sistēmas lietderība (procenti)

20

3.

Garantijas laiks (mēneši)

10

Kopā

100

32.2. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts summējot visus piedāvājuma
izvēles kritērijus kopā. Novērtējums punktos tiek noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata.
Saimnieciski visizdevīgākais ir piedāvājums, kurš kopvērtējumā ir ieguvis visvairāk punktu.
Maksimālais punktu skaits ir 100 punkti. Pie vienāda izvērtējuma rezultāta, priekšroka tiks dota
tam pretendentam, kuram ir zemāka piedāvājuma cena.
32.3. Piedāvājumā deklarētos raksturlielumus izmanto, lai novērtētu saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu. Piedāvājuma ekonomiskās efektivitātes kritēriju vērtības nevar būt
negatīvas vai vienādas ar nulli. Tie piedāvājumi, kuru ekonomiskās efektivitātes vērtības būs
vienādas ar nulli vai negatīvas, tiks novērtēti kā neatbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma
prasībām.
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32.4. Piedāvājuma cena – piedāvājumam ar viszemāko cenu par objektu tiks piešķirti
70 punkti, bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret
piedāvājumu ar viszemāko cenu pēc šādas formulas:
viszemākā piedāvātā cena / vērtējamā piedāvājuma cena X 70
32.5. Sistēmas lietderība – piedāvājumam ar visaugstāko sistēmas lietderību tiks piešķirti
20 punkti, bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret
piedāvājumu ar visaugstāko sistēmas lietderību pēc šādas formulas:
(vērtējamā piedāvājuma sistēmas lietderība – minimālā pieļaujamā sistēmas lietderība) /
/ (maksimālā piedāvātā sistēmas lietderība – minimālā pieļaujamā sistēmas lietderība) X 20
Sistēmas lietderība ir piedāvātā ūdenssildāmā katla un kurtuves kopējais lietderības koeficients
pie nominālās jaudas 2,5 MW/st., atbilstoši tehnisko specifikāciju prasībām; lietderības
koeficientu izsaka % (procentos) un pamato ar iekārtu tehniskajiem dokumentiem, no kuriem
nepārprotami izriet pretendenta piedāvātais lietderības koeficients. Sistēmas lietderība
pretendentam piedāvājumā jānorāda procentos. Minimālā pieļaujamā sistēmas lietderība ir 87%.
Lietderības koeficients jāaprēķina ņemot vērā, ka izmantojamā kurināmā mitruma saturs ir 55 %.
32.6. Garantijas laiks – piedāvājumam ar visgarāko apkures katlu ražotāja rūpnīcas garantijas
laiku (termiņu) objektam tiks piešķirti 10 punkti, bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks
aprēķināti proporcionāli attiecībā pret piedāvājumu ar visgarāko piedāvāto garantijas laiku:
(vērtējamā piedāvājuma garantijas laiks – 2) /
/ (labākais piedāvātais garantijas laiks – 2) X 10
Piedāvājot garantijas laiku, Pretendentam jāpievieno apliecinājums ar norādi par piedāvāto
garantijas laiku, kā arī jāņem vērā, ka garantijas laiks tiek vērtēts ar nosacījumu, ka minimālais
garantijas laiks nav mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem. Ja Pretendents piedāvās
garantijas laiku lielāku par 60 (sešdesmit) mēnešiem, tad aprēķinos, neatkarīgi no pretendenta
piedāvātā garantijas laika, tiks izmantots garantijas laiks – 60 (sešdesmit) mēneši. Garantijas
laiks pretendentam piedāvājumā jānorāda mēnešos. Tāpat Pretendentam jāņem vērā, ka pirms
pēdējā maksājuma veikšanas par izpildītajiem darbiem, tam būs jāiesniedz Pasūtītājam garantijas
laika garantija par darbiem saskaņā ar savu piedāvājumu. Ņemot vērā, ka saskaņā ar likumu “Par
Apdrošināšanas likumu”, maksimālais iespējamais laiks, par kuru var tikt izsniegta
apdrošināšanas polise ir 5 (pieci) gadi, Pretendentam, izpildot līgumu, būs jāiesniedz garantijas
laika garantija par maksimālo iespējamo garantijas laiku saskaņā ar savu piedāvājumu. Bet pirms
sākotnēji iesniegtās garantijas laika garantijas derīguma termiņa beigām, būs jāiesniedz minētās
garantijas pagarinājums saskaņā ar savu piedāvājumu.
8. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
33.

Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi:

33.1. Piedāvājumu izvērtēšanu veic Iepirkuma komisija. Iepirkuma komisija ir tiesīga
pieaicināt ekspertu(us).
33.2. Iepirkuma komisija ir tiesīga labot aritmētiskās kļūdas Pretendenta finanšu piedāvājumā.
Par kļūdu labojumu un laboto Piedāvājuma summu Iepirkuma komisija paziņo Pretendentam,
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kura pieļautās kļūdas labotas.
33.3. Piedāvājumu izvērtēšanā Iepirkuma komisija pārbauda to atbilstību iepirkuma procedūras
Nolikumā paredzētajiem noteikumiem, izvirzītajām prasībām un tehniskajai specifikācijai.
33.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības atteikties no tālākas Piedāvājuma izvērtēšanas, ja tiek
konstatēts, ka Piedāvājums neatbilst kādai no iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktajām
prasībām.
33.5. Pēc Piedāvājumu izvērtēšanas Iepirkuma komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
33.5.1. atzīt kādu no Pretendentiem par iepirkuma procedūras uzvarētāju;
33.5.2. par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu no Pretendentiem, ja
iepirkuma procedūrā nav iesniegti Piedāvājumi, vai arī iesniegtie Piedāvājumi neatbilst
noteiktajām prasībām.
33.6. Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs
pamatojums.
33.7. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais Piedāvājums ir nepamatoti lēts, Iepirkuma
komisija pirms šī Piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa Pretendentam detalizētu
paskaidrojumu par būtiskajiem Piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt
pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un
pierādījumu iesniegšanai.
33.8. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nav pierādījis, ka tam ir pieejami tādi
Piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, komisija atzīst Piedāvājumu par
nepamatoti lētu un tālāk to neizskata. Pretendenta Piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā̄, ja
Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces
īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.
33.9. Ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas, par Pretendenta piedāvājumā sniegto informācijas
patiesību vai dokumenta kopijas autentiskumu, tai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents apstiprina
informācijas patiesību un/vai, uzrāda apstiprinoša dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu
dokumenta kopiju.
9. KANDIDĀTU, PRETENDENTU UN PIEGĀDĀTĀJU TIESĪBAS UN
PIENĀKUMI
34.

Kandidātu un Pretendentu tiesības un pienākumi:

34.1. Kandidāti, iesniedzot Pieteikumu, un Pretendenti, iesniedzot Piedāvājumu, vienlaikus
apņemas ievērot visus noteiktos nosacījumus, t.sk. dokumentu noformēšanā un iesniegšanā, un
precīzi ievērot iepirkuma procedūras nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības.
34.2. Kandidātam un Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas
pieprasījumiem par papildu informāciju, komisijas norādītajā termiņā.
34.3. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs
pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts
lēmums slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkuma
procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
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34.4. Līguma slēgšanas gadījumā Pretendents nodrošinās turpmāk minēto būtiskāko līguma
noteikumu ievērošanu:
34.4.1. līguma izpildes vieta – atbilstoši Nolikuma 5.1.punktam;
34.4.2. līguma izpildes termiņš – atbilstoši Nolikuma 5.2.punktam;
34.4.3. garantijas laiks – atbilstoši Pretendenta piedāvājumā norādītajam termiņam;
34.4.4. līguma samaksas kārtība:
– avansa maksājums sastāda ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) no līgumcenas un tiek
izmaksāts līguma izpildes laikā pēc tam, kad Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam avansa atmaksas
garantiju par pieprasītā avansa summu. Avansa atmaksas garantija tiek atgriezta Uzņēmējam pēc
tam, kad izmaksātā avansa summa tiek dzēsta;
– pārējie norēķini tiek veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Uzņēmēja piestādītā rēķina (kas
balstīts uz faktiski izpildīto darbu pieņemšanas/nodošanas aktu) par faktiski paveiktajiem
darbiem;
34.4.5. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas Uzņēmējam ir jāiesniedz
Pasūtītājam līguma saistību izpildes nodrošinājums vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no
līgumcenas. Līguma saistību izpildes nodrošinājums tiek atgriezts Uzņēmējam pēc objekta
pieņemšanas ekspluatācijā, kā arī pēc tam, kad Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam garantijas
laika garantiju 5% (piecu procentu) apmērā no pretendenta piedāvātās līgumcenas. Garantijas
laika garantijai ir jābūt spēkā Nolikuma 34.4.3.punktā norādītajā termiņā un tā izmaksājama pēc
pirmā pieprasījuma.
34.4.6. līgumsods par neattaisnojamu līguma izpildes termiņa nokavējumu sastāda 0,1% (viena
desmitdaļa procenta) par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu)
apmērā no līguma līgumcenas;
34.4.7. Uzņēmējam līguma izpildes laikā ir jānodrošina spēkā esošajos normatīvajos aktos
paredzēto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu (maksimālais pieļaujamais pašrisks ir
EUR 1500) spēkā esamība, nepieciešamības gadījumā iesniedzot tās Pasūtītājam. Būvdarbu
vadītāji nodrošina, ka visā būvdarbu veikšanas izpildes laikā, spēkā ir būvdarbu vadītāju
profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas polises, kas izdotās spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā, par iespējamiem būvdarbu vadītāju radītiem
zaudējumiem trešo personu un Pasūtītāja dzīvībai, veselībai, mantai un finansēm;
34.4.8. līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie ir veikti SPSIL 66.pantā norādītajos gadījumos un
kārtībā (Vadlīniju 8.1.punkts);
34.4.9. līguma izpildes laikā ir iespējams tehnoloģiskais pārtraukums, kas pirms tam nebija
paredzēts un nepārsniedz divus mēnešus;
34.4.10. visām līgumā minētajām garantijām jābūt izmaksājamām pēc pirmā Pasūtītāja
pieprasījuma;
34.4.11. apakšuzņēmēju nomaiņa līgumā ir pieļaujama, ievērojot SPSIL 67.panta noteikumus.
35.
Pretendentam ir tiesības nepieprasīt avansu līguma izpildē, tādā gadījumā arī nav
jāiesniedz avansa atmaksas garantija.
36.

Pretendentam ir tiesības piedāvāt papildu atlaidi Pasūtītājam sarunu laikā.
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10. APAKŠUZŅĒMĒJA NOMAIŅA (VADLĪNIJU 7.5.PUNKTS)
37.
Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (šī punkta ietvaros par “pretendentu” ir
uzskatāms gan Kandidāts, gan Pretendents) (iepirkuma līguma puse) nav tiesīgs bez
saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā (šī punkta ietvaros par “piedāvājumu” ir uzskatāms
gan Pieteikums, gan Piedāvājums) norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt
papildu apakšuzņēmējus Iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un
apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Iepirkuma procedūrā izraudzītajam
Pretendentam (iepirkuma līguma pusei) ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla
iesaistīšanu Iepirkuma līguma izpildē.
38.
Piegādātāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju
Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī
personas (t.sk. apakšuzņēmējus), uz kuru iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā̄
kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma
noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs ir tiesīgs dot
piekrišanu personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām tas balstījies, maiņai tikai tad, ja tā̄
neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem.

11. CITI NOTEIKUMI
39.
Pēc Piedāvājumu iesniegšanas Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents, tā̄
darbinieks vai Pretendenta piedāvājumā̄ norādītā̄ persona nav piedalījusies kādā̄ no iepriekšējiem
šī̄ iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja
Pretendents, tā̄ darbinieki vai Pretendenta piedāvājumā̄ norādītā̄ ir piedalījusies kādā̄ no
iepriekšējiem šī̄ Iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā
un ja šis apstāklis piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā̄, 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 procedūrā̄, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.
40.
Citas saistības attiecībā uz iepirkuma procedūras norisi, kas nav atrunātas šajā Nolikumā,
nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
41.

Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
1. pielikums – Kandidāta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;
2. pielikums – Informācija par kandidāta pieredzi;
3. pielikums – Informācija par kandidāta finansiālo stāvokli;
4. pielikums – Kandidāta vadošo speciālistu saraksts;
5. pielikums – Kandidāta vadošā personāla CV;
6. pielikums – Informācija par kandidāta norādīto personu, uz kuras iespējām balstās;
7. pielikums – Kandidāta norādītās personas, uz kuras iespējām balstās, apliecinājums;
8. pielikums – Informācija par apakšuzņēmēju;
9. pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājums;
10. pielikums – Darbu apraksts

23

1.pielikums
SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”
iepirkuma procedūras nolikumam
Iepirkuma id. Nr. KN2018/5
KANDIDĀTA PIETEIKUMS
par piedalīšanos iepirkuma procedūrā

“Izmaiņu projekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana “Jaunas
katlu mājas celtniecība Kārsavā””
(identifikācijas Nr. KN2018/5)
Pretendents:
(nosaukums)
vienotais reģistrācijas Nr.
personā
(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds)
ar šī pieteikuma iesniegšanu:
Apliecina, ka uz to un personām, uz kurām tas balstām, lai apliecinātu savu kvalifikāciju atbilstoši nolikumā
noteiktām kvalifikācijas prasībām, neattiecas Nolikuma 24.punktā minētie izslēgšanas noteikumi.
2. Piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā “Izmaiņu projekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības
darbu veikšana “Jaunas katlu mājas celtniecība Kārsavā””, (ID Nr. KN2018/5).
3. Apliecinām, ka [Kandidāta nosaukums] ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas,
finanšu resursi, iekārtas, personāls un cita fiziska infrastruktūra, kas nepieciešami līguma izpildei.
4. Piekrīt nolikumam un tam pievienoto pielikumu noteikumiem, un apņemas slēgt līgumu un izpildīt visus
līgumu nosacījumus, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu.
5. Apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas, tai skaitā precīza 6.punktā norādītā kontaktinformācija.
6. Kontaktinformācija:
Kandidāta juridiskā adrese:
1.

Kandidāta faktiskā adrese:
Kontaktpersonas e-pasta adrese:
Tālruņa Nr.:

Faksa Nr.:

Bankas rekvizīti:

(vadītāja vai pilnvarotās personas amats)
(datums)

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

z.v.
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2.pielikums
SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”
iepirkuma procedūras nolikumam
Iepirkuma id. Nr. KN2018/5
INFORMĀCIJA PAR KANDIDĀTA PIEREDZI
/forma/
Iepirkuma procedūrai: “Izmaiņu projekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana “Jaunas katlu
mājas celtniecība Kārsavā”
Iepirkuma identifikācijas numurs: KN2018/5
I Izstrādāto tehnisko projektu/būvprojektu saraksts
Nr.
Būvprojekta / Būvprojekta Projektētā būvobjekta
Ēkas platība un
Būvprojekta/
p.k.
pasūtītāja nosaukums,
nosaukums un īss
klasifikācijas kods,
Būvprojekta
adrese, kontaktpersona un
raksturojums
kurai izstrādāta
izstrādes uzsākšanas
tālruņa numurs, e-pasts6
būvprojekts/tehniskais un pabeigšanas
projekts
datums
1.
<…>
<…>
II Veikto būvdarbu saraksts
Nr.
Būvdarbu
Būvobjekta
p.k.
pasūtītāja
nosaukums,
nosaukums,
funkcija un īss
adrese un
raksturojums
kontaktperson
a un tālruņa
numurs, epasts
1.
<…>
<…>
<…>
<…>
<…>

<…>
<…>
<…>

Objekta platība,
kurā veikti
būvdarbi un
klasifikācijas kods

<…>
<…>
<…>

<…>
<…>
<…>

<…>/<…>
<…>/<…>
<…>/<…>

Veiktie darbi
objektā (norādot
darbu veidus un
apjomus)7

Būvdarbu izpildes
termiņi (no - līdz)

<…>/<…>
<…>/<…>
<…>/<…>

[datums:] ________________________________________________
[kandidāta pilnvarotās personas paraksts:] _______________________________________________
[kandidāta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] __________________________________

6

Veikto darbu aprakstu, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 25.6.1.punktā izvirzītajai prasībai. Komisijai ir tiesības vērsties pie
norādītās atbildīgās kontaktpersonas sniegtās informācijas apstiprinājuma saņemšanai.
7
Veikto darbu aprakstu, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 25.7.1.punktā izvirzītajai prasībai. Komisijai ir tiesības vērsties pie
norādītās atbildīgās kontaktpersonas sniegtās informācijas apstiprinājuma saņemšanai.
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3.pielikums
SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”
iepirkuma procedūras nolikumam
Iepirkuma id. Nr. KN2018/5
[uz kandidāta uzņēmuma veidlapas]
INFORMĀCIJA PAR KANDIDĀTA FINANSIĀLO STĀVOKLI
/forma/
[Finanšu informācija tiek norādīta no ikgadējā finanšu pārskata (peļņas vai zaudējumu aprēķina), kas sagatavots
ievērojot attiecīgās kandidāta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasības attiecībā uz gada finanšu pārskata
noformēšanu un apstiprināšanu]
Iepirkuma procedūrai: “Izmaiņu projekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana “Jaunas katlu
mājas celtniecība Kārsavā”
Iepirkuma identifikācijas numurs: KN2018/5
Iepirkuma procedūras nolikuma 25.3.1.punkta prasība – vidējais gada neto apgrozījums:
Kandidāta nosaukums
2015

Neto apgrozījums, EUR
2016

2017

Kopā par trīs
gadiem, EUR

Kopā
Kandidāts apliecina, ka tā vidējais gada neto apgrozījums pēdējos 3 (trīs) gados (2015., 2016. un 2017.) (aprēķina
pēc formulas: 3 gadu summa/3) ir [Summa cipariem] EUR ([Summa vārdiem]).
Iepirkuma procedūras nolikuma 25.3.2.punkta prasība – kopējās likviditātes koeficients:
Kandidāta nosaukums

Apgrozāmie līdzekļi

Īstermiņa saistības

Kopējās likviditātes
koeficients

Kandidāts apliecina, ka tā kopējās likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) 2016.gada
31.decembrī ir [Skaitlis cipariem] ([Skaitlis vārdiem]).

[datums:] ________________________________________________
[kandidāta pilnvarotās personas paraksts:] _______________________________________________
[kandidāta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] __________________________________
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4.pielikums
SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”
iepirkuma procedūras nolikumam
Iepirkuma id. Nr. KN2018/5
KANDIDĀTA VADOŠO SPECIĀLISTU SARAKSTS
Iepirkuma procedūrai: “Izmaiņu projekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana “Jaunas katlu
mājas celtniecība Kārsavā”
Iepirkuma identifikācijas numurs: KN2018/5
Kandidāta projektēšanas un būvdarbu vadīšanas speciālisti un vadošais personāls:
Īss pieredzes apraksts
Sertifikāta/licences Nr,
(projekta/līguma/
Amata nosaukums
Vārds, uzvārds,
izdošanas gads, institūcija,
objekta nosaukums, Nr.,
kas izsniedza sertifikātu*
termiņš, īss galveno darbu
apraksts, summa (ja prasīta))
Kandidāta vadošie sertificētie projektētāji:
Būvprojekta
vadītājs
(projektētājs)
Siltumapgādes,
ventilācijas un gaisa
kondicionēšanas
sistēmu projektēšanas
inženieris
Citi projektētāji
(ja nepieciešams)
Kandidāta vadošie sertificētie būvdarbu vadītāji un vadošais personāls:
Atbildīgais
ēku
būvdarbu vadītājs
Atbildīgais
SM
būvdarbu vadītājs
Elektroietaišu
darbu
vadītājs
Ceļu būvdarbu vadītājs
Sertificēts metinātājs
Apkures
katla
montāžas, regulēšanas
speciālistam
Citi speciālisti
(ja nepieciešams)
* Jāpievieno visu norādīto vadošo speciālistu CV (noformētu atbilstoši nolikuma 5.pielikumam),
sertifikātu/licenču/diplomu kopijas, izņemot tos dokumentus, ko var pārbaudīt publiskajās datubāzēs, Būvniecības
informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/bisp/).
[datums:] ________________________________________________
[kandidāta pilnvarotās personas paraksts:] _______________________________________________
[kandidāta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] __________________________________
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5.pielikums
SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”
iepirkuma procedūras nolikumam
Iepirkuma id. Nr. KN2018/5
KANDIDĀTA VADOŠĀ PERSONĀLA
CURRICULUM VITAE (CV)
/forma/
Iepirkuma procedūrai: “Izmaiņu projekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana “Jaunas katlu
mājas celtniecība Kārsavā”
Iepirkuma identifikācijas numurs: KN2018/5
Norādīt vadošā speciālista pozīciju (amatu) iepirkuma līguma izpildē: __________________________
1. Vārds:
2. Uzvārds:
3.

Uzņēmuma nosaukums, kurā pašlaik strādā:

4.

Izglītība (sadaļa aizpildāma tikai par tiek speciālistiem, kuriem ir izvirzīta prasība izglītībai):
Mācību iestāde
Mācību periods
Iegūtā kvalifikācija, grāds, izglītību apliecinošs
(no/līdz)
dokuments (nosaukums, Nr.)*

* Pieteikumā jābūt pievienotām izglītību/kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijām.
5. Profesionālās darbības atbilstības sertifikāti/apliecības*:
Profesionālās darbības
Dokumenta izdevējs
Dokumenta nosaukums
joma
un Nr.

Dokumenta derīguma
termiņš

* Pieteikumā jābūt pievienotām sertifikātu/apliecību kopijām, izņemot tos, kurus var pārbaudīt Būvniecības
informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/bisp/).
6. Profesionālā pieredze*:
Projekta/objekta
Projekta/objekta
izpildes laiks
nosaukums un īss
(no/līdz)
raksturojums, kas
apliecina atbilstību
nolikuma prasībām

Veiktie pienākumi
projektā/objektā

Darba devējs

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

* Aprakstā jānorāda tā pieredze un kvalifikācija, kas apliecina nolikumā prasīto speciālista pieredzi.
7. Vadošā speciālista apliecinājums:
Es, [speciālista vārds, uzvārds], apliecinu, ka iepriekš minētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.
Ar šo es, [speciālista vārds, uzvārds], apņemos laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas līdz pilnīgai saistību izpildei
veikt [amata nosaukums] pienākumus iepirkuma procedūras “Izmaiņu projekta izstrāde, būvdarbu un
autoruzraudzības darbu veikšana “Jaunas katlu mājas celtniecība Kārsavā” iepirkuma līguma ietvaros, ja iepirkuma
procedūras rezultātā kandidātam/pretendentam [Uzņēmēja nosaukums] tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma
līgumu un līgums tiks noslēgts.
Šī apņemšanās nav atsaucama.
____________________________
Speciālista paraksts, vārds, uzvārds
[datums:] ________________________________________________
[kandidāta pilnvarotās personas paraksts:] _______________________________________________
[kandidāta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] __________________________________
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6.pielikums
SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”
iepirkuma procedūras nolikumam
Iepirkuma id. Nr. KN2018/5
INFORMĀCIJA PAR KANDIDĀTA NORĀDĪTO PERSONU, UZ KURAS IESPĒJĀM BALSTĀS
/forma/
[Norāda informāciju, ja kvalifikācijas prasību izpildei kandidāts atsaucas uz personu, uz kuras iespējām balstās,
iespējām, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei]
Iepirkuma procedūrai: “Izmaiņu projekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana “Jaunas katlu
mājas celtniecība Kārsavā”
Iepirkuma identifikācijas numurs: KN2018/5
Personas, uz kuras
iespējām balstās,
reģistrācijas numurs,
adrese un kontaktpersona

Kvalifikācijas prasība, uz
kuru kandidāts/
pretendents atsaucas
(pievienots atbilstību
pierādāms sertifikāts,
dokuments, pieredze)

Personas, uz kuras
iespējām balstās, nodotie
resursi kvalifikācijas
prasību izpildei

Īss personas, uz kuras
iespējām balstās,
veicamo darbu aprakstu
iepirkuma līguma izpildē

[datums:] ________________________________________________
[kandidāta pilnvarotās personas paraksts:] _______________________________________________
[kandidāta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] __________________________________
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7.pielikums
SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”
iepirkuma procedūras nolikumam
Iepirkuma id. Nr. KN2018/5
KANDIDĀTA NORĀDĪTĀS PERSONAS, KURAS SPĒJĀM TAS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS
/forma/
Iepirkuma procedūrai: “Izmaiņu projekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana “Jaunas katlu
mājas celtniecība Kārsavā”
Iepirkuma identifikācijas numurs: KN2018/5
Ar šo [Personas, uz kuras spējām balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja persona, uz kuras spējām balstās, ir
fiziskā persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja persona, uz kuras spējām balstās, ir fiziskā persona) un
adrese] apliecina, ka:
a) piekrīt piedalīties iepirkuma procedūrā, kā kandidāta [Kandidāta/pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs
un adrese] norādītā persona, uz kuras iespējām kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un
b) gadījumā, ja ar kandidātu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvniecības darbus: [īss
būvniecības darbu apraksts atbilstoši Informācijā par apakšuzņēmēju norādītajam] un/vai nodot kandidātam šādus
resursus: [īss kandidātam/pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts], un
c) uz to neattiecas neviens no SPSIL 48.panta pirmās daļas 2., 3., 6., 8.punktā noteiktajiem izslēgšanas
noteikumiem.
[datums:] ________________________________________________
[personas, uz kuras spējām balstās, vai pilnvarotās personas paraksts:] ___________________________________
[personas, uz kuras spējām balstās, vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] ______________________

[datums:] ________________________________________________
[kandidāta pilnvarotās personas paraksts:] _______________________________________________
[kandidāta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] __________________________________
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8.pielikums
SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”
iepirkuma procedūras nolikumam
Iepirkuma id. Nr. KN2018/5
INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJU
/forma/
[Norāda informāciju, ja kādu iepirkuma līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem, kā arī iesniedz veidlapā
minētos dokumentus. Ja kandidāts nevar iesniegt precīzu informāciju par piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un tiem
nododamo līguma daļu, viņš to iepirkuma procedūras 1.posmā var norādīt tikai vispārīgi (informatīvi), bet precīzu
informāciju iesniegt kopā ar piedāvājumu iepirkuma procedūras 2.posmā.]
Iepirkuma procedūrai: “Izmaiņu projekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana “Jaunas katlu
mājas celtniecība Kārsavā”
Iepirkuma identifikācijas numurs: KN2018/5
Apakšuzņēmēja
nosaukums, reģistrācijas
numurs, adrese, (tālrunis,
fakss, kontaktpersona)

Būvdarbu apraksts, kurus
nodod apakšuzņēmējam

Apakšuzņēmējam
izpildei nododamo darbu
daļa (% no piedāvātās
līgumcenas)

Sertifikāts vai līdzvērtīgs
dokuments, kas apstiprina
apakšuzņēmēja tiesības veikt
norādītos darbus

1.
2.
-/-

[datums:] ________________________________________________
[kandidāta pilnvarotās personas paraksts:] _______________________________________________
[kandidāta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] __________________________________
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9.pielikums
SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”
iepirkuma procedūras nolikumam
Iepirkuma id. Nr. KN2018/5
APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS
/forma/
Iepirkuma procedūrai: “Izmaiņu projekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana “Jaunas katlu
mājas celtniecība Kārsavā”
Iepirkuma identifikācijas numurs: KN2018/5
Ar šo [Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs
vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese] apliecina, ka:
a) piekrīt piedalīties iepirkuma procedūrā, kā [Kandidāta/pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese]
apakšuzņēmējs, un
b) gadījumā, ja ar kandidātu/pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvniecības darbus:
[īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Informācijā par apakšuzņēmēju norādītajam] un/vai nodot
kandidātam/pretendentam šādus resursus: [īss kandidātam/pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai
tehniskā aprīkojuma) apraksts], un
c) uz to neattiecas neviens no SPSIL 48.panta pirmās daļas 2., 3., 6., 8.punktā noteiktajiem izslēgšanas
noteikumiem.
[datums:] ________________________________________________
[apakšuzņēmēja vai pilnvarotās personas paraksts:] _______________________________________
[apakšuzņēmēja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] ___________________________

[datums:] ________________________________________________
[kandidāta pilnvarotās personas paraksts:] _______________________________________________
[kandidāta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] __________________________________
[pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] __________________________________
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10.pielikums
SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”
iepirkuma procedūras nolikumam
Iepirkuma id. Nr. KN2018/5

DARBU APRAKSTS

Plānoto darbu apraksts izstrādāts, lai Kandidāti gūtu ieskatu par iepirkuma
priekšmetu. Detalizēta iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija tiks izsūtīta visiem
Pretendentiem, kas tiks uzaicināti iesniegt tehnisko un finanšu piedāvājumu iepirkuma
procedūras 2.posmā.
Šī iepirkuma ietvaros paredzēts veikt SIA “SMART DESIGN AND ARHITECTURE”
izstrādātā 2017.gada būvprojekta “Jaunas katlu mājas Kārsavas pilsētā būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība” izmaiņas, būvdarbus un autoruzraudzības darbus.
Balstoties uz izstrādāto būvprojektu, Kārsavā, Telegrāfa ielā (kadastra nr. 68090020463),
paredzēts izbūvēt jaunu biomasas (šķeldas), katlu māju ar kopējo katlagregātu uzstādīto siltuma
jaudu 2,5MW, katlagregāta efektivitāte diapozonā 30-100% (bez dūmgāzu ekonomaizera), ne
mazāka kā 87% (saskaņā ar iesniegto tehnisko piedāvājumu).
Plānoto biokurināmā katlu māju paredzēts darbināt automātiskā režīmā bez pastāvīga
apkalpojošā personāla - vadīt un pārraudzīt no vadības telpas pults, ko paredzēts izvietot
jaunizbūvētajā katlu mājā. Biokurināmā katlu mājā jāizbūvē slēgta tipa automatizēta
biokurināmā noliktava ar kurināmā pieņemšanas mezglu. Šķeldas novietnē (noliktavā), paredzēt
kustīgās grīdas un šķeldas transportēšanai uz degkameru paredzēt hidraulisko stūmēju (ķēžu
transportieri un šneku sistēma nav pieļaujama). Pelnu izlāde no degkameras – hermētiski slēgta.
Izbūvējot katlu māju, ņemt vērā visu komunikāciju turētāju izsniegtos tehniskos
noteikumus, it īpaši Rēzeknes reģionālās vides pārvades izsniegtos tehniskos noteikumus
Nr.RE16TN0028, kā arī nodrošināt, ka kurināmā sadedzināšana jāveic tādā veidā, lai samazinātu
gaisa piesārņojumu (dedzināšanas temperatūras ierobežošana, pelnu daudzuma, kas atstāj
degkameru, samazināšana). Ņemt vērā Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra noteikumus
Nr.736 “Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no
sadedzināšanas iekārtām”. Cieto daļiņu attīrīšanai katlagregāta dūmgāzu traktā paredzēt
atbilstošas ražības elektrostatisko filtru (izmešu daudzums, ko nedrīkst pārsniegt, ir norādīts
zemāk esošajā tabulā):
Kurināmā
veids
Cietais
kurināmais

Emisijas limiti (mg/m3)
SO2

NOX

CO

Cietās daļiņas

200

500

2 000

50

Izbūvējot katlu māju, jāizbūvē arī jauns dūmenis - brīvi stāvošs izolēts dubultsienu
vienstobra tērauda dūmenis atbilstoši LVS EN 13084, konstrukcijai jāatbilst pretendenta
izvēlētajai tehnoloģijai. Dūmeņa augstumu noteikt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem un saskaņot ar pasūtītāju, bet ne mazāk kā 15m.
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Piegādātājiem jāņem vērā, ka izbūvējot katlu māju, paralēli tiks veikta jaunizbūvējama
siltumtrases posma izbūve. Siltumtrase atsevišķā projektā tiks izbūvēta līdz katlu mājas zemes
kadastram, līdz ar to, izbūvējamās katlu mājas apjomā jāparedz siltumtrases izvads no katlu
mājas līdz kadastram. Tāpat apjomos jāparedz visi sūkņi katlu mājas darbības nodrošināšanai,
tajā skaitā siltumtrases cirkulācijas sūkņi.
Labiekārtojot teritoriju, ņemt vērā, ka jāizbūvē asfaltēts piebraucamais ceļš un asfaltēts
kravas transportu (šķeldas pievešanai un izgāšanai), apgriešanās laukums. Tāpat paredzēts
izbūvēt teritorijas nožogojumu (cietais žogs), ar automātiski veramiem vārtiem. Katlumājas
tehnoloģiski svarīgajos punktos būs jāparedz videonovērošanu.
Nododot katlu māju ekspluatācijā, jāņem vērā, ka piegādātājs būs atbildīgs par katlu
mājas testēšanu un nodošanu ekspluatācijā, sākot no piegādes un uzstādīšanas pirmajām
pārbaudēm līdz drošības un garantēto vērtību noteikšanas nepieciešamo testu veikšanai, lai gala
rezultāts pilnībā atbilstu specifikācijas noteiktajām prasībām.
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