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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
PS 2012/3
1.2. Pasūtītājs
SIA „Preiļu saimnieks”
Adrese: Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, Latvija, LV-5301
Reģistrācijas Nr. 47703001720
Tālruņa Nr. +371-65381152, faksa Nr. +371-65381152
e-pasta adrese: psaimnieks@inbox.lv
SEB Banka, konts: Nr. LV30UNLA0026000609608, kods: UNLALV2X
1.3. Iepirkuma priekšmets
1.3.1. „Preiļu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas 10.kārtas rekonstrukcija”
1.3.3. CPV kods: 45232140-5
1.4. Iepirkuma metode
Iepirkums saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 81.pantu.
1.5. Līguma izpildes vieta
Siltumtrases rekonstrukcija no katlu mājas Pils ielā 14a līdz Mehanizatoru ielai 8a un līdz
Mehanizatoru ielai 10a, Preiļos, Preiļu novadā.
1.6. Līguma izpildes laiks
2012.gada 5.oktobris
1.7. Iepirkuma instrukcijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība.
1.7.1. Ar iepirkuma instrukciju var iepazīties Preiļu novada mājas lapā: www.preili.lv.
1.7.2. Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par iepirkuma instrukciju, to dara rakstiski ar
pasta vai faksa starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – iepirkumam „Preiļu pilsētas
centralizētās siltumapgādes sistēmas 10.kārtas rekonstrukcija”, ID Nr. PS 2012/3 , uz
adresi: Liepu ielā 2, Preiļos, Preiļu novads, LV-5301, fakss 65381152.
1.7.3. Visa informācija par iepirkumu, tiks publicēta Preiļu novada mājas lapā: www.preili.lv.
1.7.4. Kontaktpersonas: iepirkuma procedūras jautājumos SIA „Preiļu saimnieks” valdes
priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks tel. 65381135, mob.tel. 29420589, fakss 65381152,
tehniskajos jautājumos SIA „Preiļu saimnieks” SA ŪK nodaļas vadītājs Vladimirs
Haritonovs tel. 65381152, mob.tel. 29479447, fakss 65381152.
1.8. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.8.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2012. gada 9.jūlijam plkst. 11:00 Preiļos,
Liepu ielā 2, LV–5301, SIA „Preiļu saimnieks”, kabinetā Nr. 1, pie sekretāres iesniedzot
personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē
līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks
atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.
1.8.2. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (SIA „Preiļu saimnieks” sekretāre) reģistrē pretendentu
piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendenta sarakstā norāda pretendentu (juridiskai
personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī
piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretāre) nodrošina, lai līdz
piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.
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1.8.3. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums
saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).
1.8.4. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Preiļos, Liepu ielā
2, 1.kab., SIA „Preiļu saimnieks”, pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu
raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā.
Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā
piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
1.8.5. Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.
1.9. Piedāvājuma derīguma termiņš
1.9.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no
piedāvājuma iesniegšanas termiņa.
1.9.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.9.1. punktā noteiktajā termiņā,
pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja
pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo
pasūtītājam.
1.10.
Piedāvājuma noformēšana:
1.10.1. Piedāvājums iesniedzams SIA „Preiļu saimnieks” (Preiļos, Liepu ielā 2, 1.kab.) līdz
2012.gada 9.jūlijam, plkst. 11.00 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir
jānorāda – Iepirkums „Preiļu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas 10.kārtas
rekonstrukcija”, ID Nr. PS 2012/3 . Neatvērt līdz 2012.gada 9.jūlijam plkst. 11:00” un
pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.
1.10.2. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls.
1.10.3. Piedāvājums sastāv no pretendentu atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma, finanšu
piedāvājuma.
1.10.4. Piedāvājumam jābūt ievietotam 1.10.1. punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma
dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu vienā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu
iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam
satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs
nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu
parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pilnvarotais pārstāvis.
1.10.5. Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 2010.gada 28.septembra MK noteikumu
Nr.916 „Dokumentu izstrādāšana un noformēšanas kārtība” un 2010.gada 6.maija
likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām.
1.10.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumi var tikt iesniegti citā valodā, ja
katram dokumentam klāt ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu
valodā.
1.10.7. Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu
iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas
iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota
parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus.
1.10.8. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta
apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA” un „KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt
pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums,
vietas nosaukums un datums, zīmoga nospiedums.
1.10.9. Piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uzņēmumu Reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā
iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām un/vai pilnvara, kas apliecina
piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu
juridiskās personas uzdevumā.
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1.10.10. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Instrukcijas 1.8.1. punktā noteikto gadījumu, ir
pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
1.11.
Cita informācija
1.11.1. Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ.
Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.
1.11.2. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas.
Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no
iepirkuma rezultāta.
2.

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1.

Iepirkuma priekšmeta apraksts
Iepirkuma priekšmets ir Siltumtrases rekonstrukcija no katlu mājas Pils ielā 14a līdz
Mehanizatoru ielai 8a un līdz Mehanizatoru ielai 10a, Preiļos, Preiļu novadā atbilstoši
tehniskai specifikācijai (3. pielikums).

2.1.2.

Pretendents var iesniegt savu piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmeta
apjomu.
Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

2.1.3.

3.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā
3.1.1. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu
piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas
Instrukcijā ietvertās prasības un noteikumus.
3.1.2. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar
Instrukciju vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.
3.1.3. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata
pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:
3.1.3.1. pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā
tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka
iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes
paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
3.1.3.2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav
reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz
100 latus.
3.1.4. Lai izvērtētu pretendentus saskaņā ar nolikuma 3.1.3.2.apakšpunktu, pasūtītājs pieprasīs
tam pretendentam, kurš atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām un atbilstoši
izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības
10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt izziņu (oriģinālu), ko ne agrāk kā mēnesi pirms
piedāvājuma iesniegšanas dienas izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja
pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas
apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu
parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Ja attiecīgais pretendents
noteiktajā termiņā neiesniegs šo izziņu, pasūtītājs to izslēgs no dalības iepirkumā.
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3.1.5. Pretendentam ir jāatbilst sekojošām prasībām:
3.1.5.1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos
gadījumos;
3.1.5.2. Pretendents un tā norādītie apakšuzņēmēji ir reģistrēti Ekonomikas Ministrijas
Būvkomersantu reģistrā vai reģistrēti atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu
prasībām;
3.1.5.3. Būvdarbu vadītājam ir normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts
būvdarbu vadīšanā. Būvdarbu vadītājs ir darba tiesiskās attiecībā ar Pretendentu
vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem.
3.1.5.4. Pretendentam ir pieejami instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas
nepieciešams līguma izpildei.
3.1.5.5.Pretendentam ir pieredze būvniecībā - pēdējo 5 (piecu) gada laikā no piedāvājuma
iesniegšanas brīža, ir veicis darbus vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura objektos.
3.1.5.6.Pretendenta norādītie apakšuzņēmējs/-i ar Pretendentu ir parakstījuši vienošanos
par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē. Vienošanos ir parakstījusi
persona, kurai saskaņā ar LR Uzņēmuma Reģistru vai līdzīgas iestādes ārvalstīs
izdoto izziņu ir paraksta tiesības.
3.1.6. Uz apakšuzņēmēju attiecas visi 3.1.3. punktā un 3.1.5.1. – 3.1.5.4. punktā minētie
nosacījumi.
3.1.7. Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības
jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst kādai no Instrukcijas
3.1.3. un 3.1.5.punktā minētajām prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem
neapliecina pretendenta atbilstību 3.1.3. un 3.1.5. punktā izvirzītajiem pretendenta dalības
nosacījumiem.
4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

4.1.4.
4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

Pretendentu atlases dokumenti
Pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:
Pieteikumu dalībai Iepirkumā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (1. un 2.
pielikumu).
Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs
izdotas reģistrācijas apliecības kopija.
Saskaņā ar Latvijas Republikas „Būvniecības likuma” 10. pantu Būvkomersanta
reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdotas līdzvērtīgas
reģistrācijas apliecības kopija.
Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts siltumapgādes darbu vadīšanā un
būvuzraudzībā ( saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 3.pielikums prasībām ).
Informācija par pieredzi līdzīga rakstura rekonstrukcijas darbu veikšanā iepriekšējo 5
(piecu) gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas brīža, (jānorāda – objekta nosaukums,
līguma summa bez PVN, būvnieka statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs),
pasūtītāja personu, kas var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. Nr.)), atbilstoši
FORMAI 1 (4.pielikums).
Informācija par to vai pretendents rekonstrukcijas darbos iesaistīs vai neiesaistīs
apakšuzņēmējus, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo darbu apjomu, atbilstoši
FORMAI 2 (4.pielikums). Jāsniedz ziņas par visiem apakšuzņēmējiem.
Informācija par pretendenta rīcībā esošo, būvdarbu veikšanai nepieciešamiem
instrumentiem, tehniku(kas pieder vai ir pieejamas pretendentam), atbilstoši–FORMAI 3
(4.pielikums).
Pretendenta kā galvenā uzņēmēja vienošanās/līgums ar apakšuzņēmēju par dalību līguma
izpildē, ja pretendents konkursa rezultātā iegūst līguma izpildes tiesības, kurai pievienoti
4.1.2. – 4.1.7. punktos minētie dokumenti.
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4.2. Tehniskais piedāvājums
4.2.1. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tehniskajās specifikācijās (3.pielikums)
noteiktajām prasībām, Tehniskajam projektam un tehniskā piedāvājuma formai
(5.pielikums).
4.3. Finanšu piedāvājums
4.3.1. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (6.pielikums) un
Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par
Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
4.3.2. Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visiem riskiem būvdarbu veikšanai,
kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem
apstākļiem.

5.
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

IEPIRKUMA KOMISIJA, TĀS DARBĪBA, PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA
Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu, vērtēšanu, un uzvarētāja noteikšanu veic Pasūtītāja
izveidota iepirkuma komisija, turpmāk – „komisija”.
Komisija savu darbu veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo Instrukciju.
Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks.
Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļu
kopskaita.
Piedāvājumu atvēršanas, vērtēšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē.
Komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt,
ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīts ar to
Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likuma” 23. panta pirmās daļas izpratnē. Ja šāds
apliecinājums nav parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas
darbībā.

6.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI

6.1.
Vispārīgie noteikumi
6.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu
atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.
6.2.
Piedāvājumu noformējuma pārbaude
6.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots
un noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām.
6.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām,
komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt.
6.3.
Pretendentu atlase
6.3.1. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību
paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases
dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai Instrukcijā pretendentiem
izvirzītajai prasībai.
6.3.2. Ja pretendents neatbilst kādai no Instrukcijā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā
piedāvājumu neizskata.
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6.4.
Tehnisko piedāvājumu vērtēšana
6.4.1. Iepirkumu komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā
komisija izvērtēs Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskai specifikācijai.
6.4.2. Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās
specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs.
6.5.
Finanšu piedāvājumu vērtēšana
6.5.1. Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri nav
noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu
atbilstības pārbaudes laikā. Vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā
nav aritmētisku kļūdu.
6.5.2. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, iepirkumu
komisija to labo un paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.5.3. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem vērā
labotās cenas.
6.6.
Piedāvājuma izvēles kritēriji
6.6.1. No Instrukcijā un Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām atbilstošajiem
piedāvājumiem komisija izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.
6.6.2. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības
nodokļa.
6.6.3. Komisija izvēloties vienu piedāvājumu, kuram ir viszemākā cena, pieņem lēmumu slēgt
iepirkuma līgumu ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu.
7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1.
7.1.1.

Iepirkuma komisijas tiesības
Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas
nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī
piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot, ka informācija jāiesniedz 3 (trīs)
darba dienu laikā no pieprasījuma dienas.
7.1.2. Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.
7.1.3. Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt
iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst Instrukcijā izvirzītajām prasībām.
7.1.4. Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem,
neaptver visu pieprasīto preču, būvdarbu vai pakalpojumu apjomu utt.
7.1.5. Ja nepieciešams, pieņemt lēmumu par iepirkuma termiņa pagarināšanu.
7.1.6. Ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma
prasībām, atzīt vienīgo pretendentu par iepirkuma uzvarētāju.
7.1.7. Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu par visu būvdarbu
apjomu.
7.1.8. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo
piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt
iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu
piedāvājumu.
7.1.9. Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Instrukcijā
norādītajām prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.
7.1.10. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu Finanšu
piedāvājumos.
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7.1.11. Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
7.2.5.

Iepirkuma komisijas pienākumi
Izstrādāt un apstiprināt iepirkuma dokumentus pirms iepirkuma procedūras izziņošanas.
Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.
Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret
tiem.
Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par nolikumu.
Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar „Publisko iepirkumu
likumu”, citiem normatīvajiem aktiem un Instrukciju, noteikt uzvarētāju vai pieņemt
lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1.
Pretendenta tiesības
8.1.1. Pretendentiem, kuri atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām, ir tiesības bez
ierobežojumiem piedalīties iepirkumā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem
piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem.
8.1.2. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.
8.1.3. Pretendentam ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot
rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkuma komisijas paskaidrojumu par iepirkuma
procedūru.
8.1.4. Iepazīties (apskatīt) objektu (objekta vietu), kur paredzēts veikt būvdarbus.
8.1.5. Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida apliecinājumu
par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas datums, laiks,
vieta un piedāvājuma saņēmējs.
8.1.6. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.

Pretendenta pienākumi
Piedaloties iepirkumā ievērot normatīvo aktu prasības.
Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Instrukcijā noteiktajām prasībām.
Sniegt patiesu informāciju.
Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, kas
nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu
atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

9.NOLIKUMA PIELIKUMI
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā.
pielikums – Informācija par pretendentu.
pielikums – Tehniskā specifikācija.
pielikums – FORMAS 1 –3
pielikums – Tehniskais piedāvājums.
pielikums – Finanšu piedāvājums.

10

1. pielikums
iepirkuma „Preiļu pilsētas centralizētās
siltumapgādes sistēmas 10.kārtas
rekonstrukcija” ID Nr. PS 2012/3 instrukcijai

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
2012. gada ____. ______________
Ar šī piedāvājuma iesniegšanu:

1.
Piesakāmies piedalīties „Preiļu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas 10.kārtas
rekonstrukcija”, iepirkuma identifikācijas nr. PS 2012/3.
2.

Apliecinām,
- ka esam iepazinušies ar Iepirkuma „Preiļu pilsētas centralizētās siltumapgādes
sistēmas 10.kārtas rekonstrukcija”, iepirkuma identifikācijas nr. PS 2012/3
specifikācijām un darbu apjomiem

3.
Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu Piedāvājumu akceptēs, mēs veiksim darbus līdz
Instrukcijā un Līgumā noteiktajā termiņā.
4.
Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 60 kalendārās dienas no iepirkuma
Instrukcijā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, un var tikt akceptēts jebkurā laikā
pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.
5.
Mēs piedāvājam darbus veikt par ___________ (summa vārdiem) LVL bez PVN, kas
ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un šī summa ir adekvāta, lai veiktu
darbus atbilstoši tehniskajam projektam, tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīviem aktiem.
6.
Ar šo mēs apliecinām, ka: attiecībā uz pretendentu nepastāv šādi nosacījumi:
1) pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek
piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā
bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā
darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu
termiņam tas būs likvidēts;
2) Latvijā un valstī, kurā pretendents reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav
reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
7.
Apņemamies (ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt
visus šī līguma noteikumus.
8.
Garantējam, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

Z.v.
___________________________________________________________
Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
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2. pielikums
iepirkuma „Preiļu pilsētas centralizētās
siltumapgādes sistēmas 10.kārtas
rekonstrukcija” ID Nr. PS 2012/3 instrukcijai

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU
Iepirkumam „Preiļu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas 10.kārtas
rekonstrukcija”
(iepirkuma identifikācijas numurs PS 2012/3 )
1.

Nosaukums:

2.

Reģistrācijas numurs:

3.

Adrese:

4.

Kontaktpersona :

5.

Telefons:

6.

Fakss:

7.

E-pasts:

8.

Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts):

9.

Finanšu rekvizīti:

Bankas nosaukums:
Bankas adrese (tai skaitā
pilsēta, valsts, pasta
indekss)
Bankas kods:
Konta numurs:
Pilnvarotā persona, kas
būs
tiesīga
parakstīt
līgumu

Z.v.
___________________________________________________________
Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
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3. pielikums
iepirkuma „Preiļu pilsētas centralizētās
siltumapgādes sistēmas 10.kārtas
rekonstrukcija” ID Nr. PS 2012/3 instrukcijai

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
Iepirkumam „Preiļu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas 10.kārtas
rekonstrukcija”
(iepirkuma identifikācijas numurs PS 2012/3)

1.
Būvdarbi jāizpilda saskaņā ar būvprojektu „Preiļu pilsētas centralizētās siltumapgādes
sistēmas 10.kārtas (pasūtījums Nr.12-31-002) rekonstrukcijas tehniskajiem projektiem.
2.
Uzņēmējam 10.kārtas (pasūtījums Nr.12-31-002) būvdarbi jāizpilda un jāsastāda
piedāvājuma izmaksu tāme sekojošiem posmiem: No kameras SK-1 (katlu māja Pils ielā 14A)
līdz Mehanizatoru ielai 8A un Mehanizatoru ielai 10A ar rūpnieciski izolētām caurulēm (trases
garums aptuveni 50 metru).
3.
Veicot būvdarbus jāievēro Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu un ar to saistīto
normatīvo aktu prasības.
4.
Arējām siltumtrasēm jāpielieto bez kanālu rūpnieciski izolēti „Poliurs” tipa cauruļvadi,
vai ekvivalenti.
5.
Būvdarbos jāpielieto kvalitatīvi, sertificēti materiāli, iekārtas un montāžas elementi,
lodveida tipa cauruļvadu armatūra, vai ekvivalenti.
6.
Jebkuru atkāpi no būvprojekta risinājumiem saskaņot ar pasūtītāju un būvprojekta autoru.
7.
Pasūtītājs izsniedz pretendentam piedāvājuma izmaksu tāmes sagatavošanai tehniskos
projektus un būvdarbu apjomu sarakstus. Pretendents kopā ar SIA „Preiļu saimnieks”
siltumapgādes nodaļas vadītāju precizē jau agrāk izpildīto darbu apjomus un izņem tos, un
iesniedz piedāvājuma izmaksu tāmi par neizpildītajiem posmiem.
8.
Iesniedzot piedāvājumu pretendentam jāiesniedz Būvkomersanta reģistrācijas apliecības
kopija.
9.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 2012.gada 9.jūlijam plkst.11.00.
10.
Būvdarbu izpildes termiņš – 05.10.2012.
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4. pielikums
iepirkuma „Preiļu pilsētas centralizētās
siltumapgādes sistēmas 10.kārtas
rekonstrukcija” ID Nr. PS 2012/3 instrukcijai

FORMA 1

PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ

Nr.
p. k.

Objekta
Nosaukums
(veikto darbu
īss apraksts)

Līguma
summa,
Ls bez
PVN

Statuss
(galvenais
uzņēmējs vai
apakšuzņēmējs,
veiktais darbu
apjoms %

Objekta
uzsākšanas un
pabeigšanas laiks
(gads, mēnesis)

Pasūtītājs
(nosaukums),
kontaktpersona, kas
vajadzības gadījumā
var sniegt atsauksmes
(vārds uzvārds,
amats, tel. nr. faksa
nr.)

.
___________________________________________________________
Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
Z.v.
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FORMA 2

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMEJU(IEM)

Nr.
p. k.

Nosaukums

Adrese,
telefons,
kontaktpersona

Veicamo darbu
apjoms no
kopējā apjoma
(%)

Apakšuzņēmēja(-u)
paredzēto darbu īss
apraksts

___________________________________________________________
Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.
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FORMA 3

PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJU TEHNISKĀS IESPĒJAS

Tehnikas/iekārtas nosaukums,
marka tehniskie parametri

Ražotājvalsts,
izgatavošanas gads

Tehniskais
stāvoklis

Piederība
(īpašumā/jānomā)

Z.v.
___________________________________________________________
Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
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5. pielikums
iepirkuma „Preiļu pilsētas centralizētās
siltumapgādes sistēmas 10.kārtas
rekonstrukcija” ID Nr. PS 2012/3 instrukcijai

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam „Preiļu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas 10.kārtas
rekonstrukcija”
(iepirkuma identifikācijas numurs PS 2012/3)

Būvdarbu veikšanas procesi un norises
Būvdarbu veikšanas laiks (kalendārās dienas):
Garantija būvdarbiem un materiāliem (mēneši ):
• Apstiprinām un garantējam visu sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Visi papildinājumi un
paskaidrojumi tiek pievienoti atsevišķi.

___________________________________________________________
Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.
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6. pielikums
iepirkuma „Preiļu pilsētas centralizētās
siltumapgādes sistēmas 10.kārtas
rekonstrukcija” ID Nr. PS 2012/3 instrukcijai

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam „Preiļu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas 10.kārtas
rekonstrukcija”
(iepirkuma identifikācijas numurs PS 2012/3)

TĀMES KOPSAVILKUMS
N.p
.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nosaukums

Tāmes
izmaksa
Ls bez
PVN

Tai skaitā

Alga

Materiāli

Mehānismi

Darbietilpība
(c/h)

Siltumtrases rekonstrukcija
Kopā
Būvorganizācijas virsizdevumi %
Peļņa %
Darba devēja sociālais nodoklis
Kopā
Neparedzētie izdevumi %
Kopsumma
PVN
Pavisam kopā

___________________________________________________________
Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.
Lokālo tāmi sastādīt un pievienot Finanšu piedāvājumam saskaņā ar Instrukcijas
3.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 2.punktā norādītajiem darbu apjomiem un
atbilstoši Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi
par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

