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1. Vispārīgā informācija
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss
Identifikācijas numurs - PND 2010/14 AK
Pasūtītājs - PREIĻU NOVADA DOME - Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Reģ. Nr.:
90000065720, banka: AS SEB banka, Kods: UNLALV2X026, Konta Nr.:
LV71UNLA0026000130660, Tālruņa Nr.:65322766, 65207320, Faksa Nr.: 65307323, e-pasta
adrese: dome@preili.lv, vispārējā adrese(URL): www.preili.lv.
Iepirkuma (līguma) priekšmets – Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana
(Pašvaldības autoceļu un ielu rekonstrukcija Preiļu novada Aizkalnes, Saunas un Preiļu pagastu
pārvalžu teritorijā).
Konkursa izziņošana:
1.4.1. Paziņojums par līgumu - Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv ;
1.4.2. Konkursa nolikums ar visiem pielikumiem ir elektroniski pieejams Pasūtītāja mājas
lapā internetā www.preili.lv. (sadaļā „Iepirkumi”). Ar konkursa nolikumu (tai skaitā
pielikumiem) piegādātāji var iepazīties Preiļu novada domē 49.kabinetā, Raiņa bulvārī 19,
Preiļos, darba dienās: no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00; tel.nr.65307327,
26432521;
1.4.3. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Piegādātājiem notiek pa e-pastu, faksu vai
pastu.
1.4.4. Iepirkuma nolikuma precizējumi, grozījumi:
1.4.4.1. Iepirkuma nolikuma grozījumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek
publicētas (publiski pieejamas elektroniski) Pasūtītāja mājas lapā internetā
www.preili.lv_iepirkumi. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā
publicētajai informācijai, sakarā ar konkursa Nolikuma precizējumiem un
grozījumiem un ievērtēt to savā piedāvājumā;
1.4.4.2. Ja piegādātājs ir laikus rakstveidā pa faksu (nosūtot oriģinālu pa pastu) vai pa pastu
pieprasījis papildu informāciju, Pasūtītājs to sniedz piegādātājam pa faksu (oriģinālu
nosūtot pieprasītājam pa pastu) ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildus informācijas nosūtīšanu
piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, Pasūtītājs ievieto šo informāciju pasūtītāja
mājas lapā internetā, kurā ir publiski pieejami iepirkuma procedūras dokumenti,
norādot arī uzdoto jautājumu.
Līguma izpildes vieta - Preiļu novada Aizkalnes, Saunas un Preiļu pagastu pārvalžu teritorijas.
Līguma izpildes laiks - 2011.gada 9.septembris.
Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:
1.7.1. piedāvājumi iesniedzami – Raiņa bulvāris 19, Preiļos, LV-5301, Preiļu novada domes
kancelejā, kabinets nr.28 (1.stāvā), telefons 65322766, fakss 65307323, darba dienās no plkst.
8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00;
1.7.2. piedāvājumi iesniedzami līdz 2010.gada 01.novembra plkst.10.00 personīgi vai sūtot pa
pastu;
1.7.3. piedāvājumu atvēršana – Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novada domē sēžu zālē
52.kab. (2.stāvā), 2010.gada 01.novembrī plkst.10.00;
1.7.4. piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ
iesniedzējam.
Piedāvājuma derīguma termiņš:
1.8.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma
līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 90 dienas, skaitot no konkursa Nolikuma (turpmāk Nolikums) 1.7.3.punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.
1.8.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.8.1. punktā noteiktajā
termiņā, Pasūtītājam un Pretendentam ir saistoši pagarinājumi gadījumos:
1.8.2.1. Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja
pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo
Pasūtītājam;
1.8.2.2. ja Pasūtītājs nav pieprasījis pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, bet
iepirkuma procedūras dokumentos sākotnēji noteiktais piedāvājuma derīguma
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termiņš tuvojas beigām, Pretendentam ir tiesības bez iepirkuma komisijas
pieprasījuma pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to paziņojot rakstiski
Pasūtītājam (ja ir pieprasīts piedāvājuma nodrošinājums, attiecīgi pagarina arī to).
1.9. Piedāvājuma nodrošinājums:
1.9.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu LVL
5000.0 (pieci tūkstoši latu) apmērā;
1.9.2. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai
Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta banka saskaņā ar Piedāvājuma
nodrošinājuma formu (pielikums nr.3).
1.9.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
a) 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas vai līdz
jebkura piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā
paziņojis Pretendents un galvotājs;
b) ja Pasūtītājs atzīst kādu Pretendentu par uzvarējušu Konkursā — līdz dienai,
kad izraudzītais Pretendents iesniedz iepirkuma līguma izpildes nodrošinājumu;
c) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
1.9.4. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā:
a) Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc
iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas Pasūtītājam;
b) pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma līguma noslēgšanas;
c) Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa
pagarināšanai, pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām;
d) pēc lēmuma pieņemšanas par Konkursa pārtraukšanu vai izbeigšanu,
neizvēloties nevienu piedāvājumu.
1.9.5. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
a) Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma
nodrošinājums;
b) Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nenoslēdz
iepirkuma līgumu Nolikuma 11.1. apakšpunktā noteiktajā termiņā.
1.10. Piedāvājuma noformēšana:
1.10.1. Piedāvājums iesniedzams: 2 (divos) eksemplāros - viens oriģināls un viena kopija, uz
aploksnēm norādot ”Oriģināls” vai ”Kopija”, atbilstoši saturam.
1.10.2. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
1.10.2.1. pasūtītāja nosaukums un adrese (rekvizīti, kontakti);
1.10.2.2. pretendenta nosaukums un adrese (rekvizīti, kontakti);
1.10.2.3. atzīme „Piedāvājums atklātam konkursam „Preiļu novada lauku ceļu
infrastruktūras uzlabošana”, ident.Nr. PND 2010/14AK”.
1.10.2.4. Piedāvājuma sākumā aiz titullapas ir jābūt satura rādītājam, aiz kura seko visi
pārējie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.
1.10.3. Piedāvājums sastāv no trim daļām:
1.1.1.1. Pretendenta atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu atklātajā konkursā
(pielikums nr.2);
1.1.1.2. Tehniskais piedāvājums, saskaņā ar nolikuma 4.2.punktu;
1.1.1.3. Finanšu piedāvājums, saskaņā ar nolikuma 4.3.punktu.
1.10.4. Visiem atklātā konkursa piedāvājuma dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši
Nolikuma prasībām, visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai atklātā konkursā ir
cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt.
1.10.5. Piedāvājumā iekļaujamajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
1.10.6. Pretendents iesniedzot dokumenta kopijas, katru dokumenta kopiju apliecina Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
1.10.7. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa
(piedāvājumā jāietver attiecīgi noformētus un apstiprinātus dokumentus: Sabiedrības līgums,
personu grupas dalībnieku apliecinājumi, līgumi ar apakšuzņēmējiem (ja nepieciešamas),
pilnvaras, kas apliecinātu personu grupas pārstāvības tiesības vai citi attiecīgi dokumenti)
pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā vai uz pilnvaras pamata
persona ar pārstāvības un paraksta tiesībām.
1.10.8. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība (izveidota saskaņā ar
Komerclikuma noteikumiem), piedāvājumam papildus pievieno personu grupas pilnvaroto
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pārstāvju parakstītu apliecinājumu, kurā norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo
personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
1.10.9. Iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.
1.10.10. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, tas tiks izslēgts no
tālākas vērtēšanas.
.
1.11. Piedāvājumu iesniegšana, atvēršana:
1.11.1. Piedāvājuma iesniegšana:
1.11.1.1. piedāvājumu iesniedz par iepirkuma priekšmetu „Preiļu novada lauku ceļu
infrastruktūras uzlabošana”, id.nr. PND 2010/14AK, saskaņā ar Nolikuma un tā
pielikumu prasībām;
1.11.1.2. pretendents piedāvājumu iesniedz saskaņā ar konkursa Nolikuma 1.7.punkta
nosacījumiem: piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, atvēršanas vieta, datums;
1.11.1.3. piedāvājums jānoformē saskaņā ar Nolikuma 1.10.punkta prasībām;
1.11.1.4. iesniedzot savu piedāvājumu, pretendents pilnībā pieņem šī konkursa nolikumā
ietvertos nosacījumus un noteikumus. Jebkura pretendenta piedāvātā norma,
nosacījums vai noteikums, kas būs pretrunā ar nolikumu, netiks akceptēts un var būt
par pamatu piedāvājuma noraidīšanai;
1.11.1.5. pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai
atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam pirms
piedāvājuma iesniegšanas beigām, saskaņā ar Nolikuma un Publisko iepirkumu
likuma prasībām.
1.11.2. Piedāvājuma atvēršana:
1.11.2.1. iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti konkursa Iepirkumu komisijas atklātā sēdē
Preiļu novada domē (Nolikuma 1.7.3. punkts);
1.11.2.2. piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas;
1.11.2.3. piedāvājumu atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma
iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.
1.12. Cita informācija:
1.12.1. Objektu apskate un ieinteresēto personu sanāksme notiks 2010.gada 15.oktobrī no
plkst. 10.oo līdz plkst. 14.00. Tikšanās plkst.10.00 pie Preiļu novada domes ēkas Raiņa
bulvārī 19, Preiļos, Tehniskajā daļā 49.kab.. Izbraukšana uz objektiem plkst.10.10.
Ieinteresētajām personām par savu piedalīšanos vietu apskatē jāpaziņo iepriekš Nolikuma
1.12.2. punktā norādītajai Pasūtītāja kontaktpersonai. Sanāksmē komisija atbildēs uz
sanāksmes laikā uzdotajiem ieinteresēto personu jautājumiem. Ieinteresēto personu sanāksmes
protokols triju darbdienu laikā pēc sanāksmes tiks publicēts Pasūtītāja mājas lapā (Nolikuma
1.4.4.1.p.).
1.12.2. Ar konkursa dokumentāciju (oriģinālā), tai skaitā Tehniskajiem projektiem un darbu
apjomu sarakstiem elektroniskā CD formātā var iepazīties Preiļu novada domes Tehniskajā
daļā 49.kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00,
iepriekš saskaņojot. Iepirkuma procedūras kontaktpersona: Preiļu novada domes tehniskās
daļas vadītājs Jānis Skutels tel.65307327, mob.tel.26432521, fakss 65307323, e-pasts
janis.skutels@preili.lv.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1.

Iepirkuma priekšmeta apraksts:
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir „Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana
(Pašvaldības autoceļu un ielu rekonstrukcija Preiļu novada Aizkalnes, Saunas un Preiļu
pagastu pārvalžu teritorijā)”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), būvdarbu
apjomu sarakstiem (pielikums Nr.6) un Tehniskajiem projektiem (pielikums nr.7) un disks CD
formātā-konkursa dokumentācijā pie pasūtītāja.
2.1.2. CPV kods: 45233220-7.
2.1.3. Iepirkuma priekšmets nav dalāms daļās.

3. Prasības pretendentiem
3.1.

Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā:
Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs (ja attiecināms).
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3.1.1. Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 39.panta izslēgšanas nosacījumiem,
tai skaitā:
3.1.1.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma
pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu, nav atzīts par
vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu
jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā,
pamatojoties uz tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams (minētais izslēgšanas nosacījums netiek
piemērots, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora
priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā
ar šajā Nolikuma punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas
dienai ir pagājuši trīs gadi).
3.1.1.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā
pārkāpumā, kas izpaužas kā:
a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas
Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu
teritorijā uzturas nelikumīgi (minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no
dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu
vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šajā Nolikuma punktā
minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi);
b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā
konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana
bez rakstveida darba līguma noslēgšanas (minētais izslēgšanas nosacījums netiek
piemērots, ja no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas
institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šajā Nolikuma punktā minētajiem
pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18
mēneši);
c) Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā,
kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt
tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad
attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir
atbrīvojusi no naudas soda (minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no
dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais
lēmums saistībā ar šajā Nolikuma punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai
piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši);
d) nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta
Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek
konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs
likvidēts;
e) Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas
kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
f) Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai
vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
g) Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu,
ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir
attiecināmi Nolikuma 3.1.2.2.a) – 3.1.2.2.f) apakšpunktu nosacījumi.
3.1.2. Nolikuma 3.1.punktā noteiktās prasības attiecas uz visiem pretendentiem, tai skaitā
personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem atsevišķi.
3.2.

Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai:
3.2.1. Pretendentam un tā piedāvātajiem apakšuzņēmējiem LR normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā ir izsniegta Būvkomersanta reģistrācijas apliecība, kas apliecina Pretendenta un tā
piedāvāto apakšuzņēmēju tiesības veikt komercdarbību būvniecībā iepirkuma līguma darbības
laikā.
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3.3.

3.2.2. Pretendentam jābūt licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo
aktu prasībām, saskaņā ar konkursa Nolikuma prasībām.
3.2.3. Pretendenta pieredze:
3.2.3.1. Pretendentam ir pieredze autoceļu un ielu būvniecībā un /vai renovācijā,
rekonstrukcijā, tai skaitā vismaz trīs objektu būvniecībā un /vai renovācijā,
rekonstrukcijā (līdzīgu pēc būvdarbu specifikas un kopējās triju norādīto objektu
būvizmaksām – vismaz piedāvātās līgumcenas apjomā).
3.2.3.2. Pretendenta iepriekšējos gados veiktie būvdarbi ir veikti atbilstoši normatīviem,
izpildes termiņos un pienācīgi kvalitatīvi pabeigti.
3.2.3.3. Pretendents var nodrošināt vismaz 3 (trīs) pozitīvas pasūtītāju atsauksmes par
pretendenta veiktiem līdzvērtīgiem būvniecības darbiem.
3.2.4. Pretendentam jānodrošina nepieciešamie vadošie un pārējie speciālisti, lai sasniegtu
Konkursa mērķu sasniegšanu un pilnvērtīgu darbu izpildi.
3.2.5. Pretendentam ir pietiekoši kvalificēts, tehniskais personāls, kas tiks iesaistīts būvdarbu
veikšanā.
3.2.6. Pretendentam ir tehniskās iekārtās un līdzekļi kvalitatīvai būvdarbu veikšanai atbilstoši
tehniskajai specifikācijai.
3.2.7. Pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādus plānots piesaistīt, vadošā un tehniskā personāla
kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst iepirkuma priekšmeta veicamo darbu raksturam un
apjomam, atbilstoši konkursa nolikuma prasībām.
3.2.8. Gadījumā, ja Pretendents ir personu grupa vai personālsabiedrība, Nolikuma 3.2.
punktā minētās prasības jāizpilda personu grupai vai personālsabiedrībai kopumā.
Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli:
3.3.1. Pretendentam ir pietiekoši finanšu resursi, lai varētu veikt konkursa būvdarbus
paredzētajos termiņos un apmierinošā kvalitātē.
3.3.2. Pretendenta apgrozāmie aktīvi ir lielāki par tā īstermiņa saistībām (jaunākajos Valsts
ieņēmumu dienestā vai līdzvērtīgā nodokļu administrācijas iestādē citā valstī iesniegtajos
finanšu pārskatos).
3.3.3. Pretendenta finanšu vidējais apgrozījums būvniecībā iepriekšējos trīs noslēgtajos
finanšu gados (par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sastādīts un normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats) ir lielāks par Pretendenta piedāvāto kopējo
piedāvājuma cenu bez PVN. Ja Pretendents darbojas mazāk, nekā trīs pēdējos gadus, vidējo
finanšu apgrozījumu būvniecībā aprēķina par pretendenta darbības periodu.

4. Iesniedzamie dokumenti
4.1.

Pretendenta atlases dokumenti
4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, saskaņā ar pievienoto formu (pielikums nr.2).
Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota (pievienojot pilnvaru)
persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kontaktinformāciju, kā arī
apliecina:
4.1.1.1. ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas
nosacījumi;
4.1.1.2. pretendenta apliecinājums, ka uz personām, kurām ir pretendenta pārstāvības
tiesības (valdes locekļiem, prokūristiem un līdzvērtīgām personām), personām,
kurām ir uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu (padomes locekļiem un
līdzvērtīgām personām), kā arī personām, kurām ir lēmuma pieņemšanas tiesības
neattiecas nolikuma 5.2.punkta 5.2.2. apakšpunktā minētie apstākļi;
4.1.1.3. ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.
4.1.2. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs (atkarībā
no pretendenta reģistrācijas vietas (ja attiecināms) izdota reģistrācijas apliecības kopija.
4.1.3. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības, licenču un sertifikātu būvdarbu veikšanai
apliecinātas kopijas;
4.1.4. LR Uzņēmumu reģistra (ārvalstu pretendentiem - ekvivalentas iestādes) izziņa par
amatpersonām, kam ir paraksta tiesības un kas ir spēkā uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi.
4.1.5. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija.
4.1.6. Pretendenta pieredzes apraksts par līdzvērtīgiem (pēc būvdarbu specifikas un apjoma)
veiktajiem būvdarbiem (atsevišķi norādot būvdarbu objektus, saskaņā ar Nolikuma
3.2.3.punktu), kura papildināta ar izziņām un atsauksmēm par svarīgāko darbu izpildi par
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iepriekšējiem gadiem. Šajās izziņās ietveramas ziņas par attiecīgo būvdarbu vietu, apjomu
(bez PVN), pašu spēkiem veikto darbu apjomu % no kopējā apjoma; pasūtītāju; pasūtījuma
izpildes termiņu no/līdz, kā arī par to – vai visi darbi veikti atbilstoši attiecīgajiem
normatīviem un pienācīgi (savlaicīgi) pabeigti.
4.1.7. Informāciju par to personu izglītību un profesionālo kvalifikāciju, kuras būs atbildīgas
par būvdarbu veikšanu,
4.1.8. Informāciju par būvdarbu veikšanai nepieciešamo tehniku un ražošanas iekārtām, kas
pieder vai ir pieejamas pretendentam.
4.1.9. Ja pretendents norādīs, ka tas iesaistīs apakšuzņēmējus, ziņas par to, kuru no līguma
daļām pretendents plāno nodot apakšuzņēmējiem saskaņā ar apakšlīgumu, norādot tiem
nododamo Konkursa būvdarbu apjomu.
4.1.10. Galvenā būvuzņēmēja pašu spēkiem veicamajam būvdarbu apjomam jābūt noteiktam
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.panta otrajai daļai.
4.1.11. Pretendenta iepriekšējiem (2008.g.,2009.g.) noslēgtajiem finanšu gadiem: bilance,
peļņas vai zaudējuma aprēķins, naudas plūsmas pārskats, tai skaitā pielikums pie gada
pārskata (bilances un peļņas un zaudējumu rādītāju atšifrējums – NETO apgrozījums pa
darbības veidiem). Ja pretendents būvniecībā darbojas mazāku periodu – šai apakšpunktā
pieprasītie iesniedzamie dokumenti un informācija par kopējo pretendenta darbības periodu.
4.1.12. Pretendenta izziņa par Pretendenta finanšu apgrozījumu būvniecībā iepriekšējos trīs
noslēgtajos finanšu gados (norādot par katru gadu atsevišķi un kopā) vai, ja Pretendents
darbojas mazāk kā trīs gadus, izziņa par tā nostrādāto periodu (norādot par katru gadu
atsevišķi un kopā). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa – šī punkta prasībām atbilstoša
izziņa par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu.
4.1.13. Pretendentam, kuram atbilstoši citām iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas Līguma slēgšanas
tiesības, pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz termiņā, kas nav īsāks par 10 (desmit) darba
dienām:
4.1.13.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī, kur
Pretendents vai saistītā persona reģistrēta, izziņa, kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu)
mēnesi pirms iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka pretendents un saistītā
persona nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tās
saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (Publisko iepirkumu likuma
39.panta astotajā daļā noteiktajos gadījumos);
4.1.13.2. Valsts ieņēmumu dienesta vai citas nodokļu administrēšanas iestādes Latvijā
vai līdzvērtīgas nodokļu administrēšanas iestādes citā valstī, kur pretendents vai
saistītā persona reģistrēta, izziņu, kas izdota ne agrāk kā 1(vienu) mēnesi pirms
iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka pretendentam un saistītajai personai nav
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu,
kas kopsummā pārsniedz 100 latus (Publisko iepirkumu likuma 39.panta astotajā
daļā noteiktajos gadījumos);
4.1.14. Gadījumā, ja Pretendents 4.1.13. apakšpunktā minētās izziņas ir iesniedzis kopā ar
piedāvājumu, un dienā, kad Komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu, termiņš minētajām izziņām no iesniegšanas dienas pārsniedz 1 (vienu) mēnesi,
Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Pretendentam iesniegt izziņas atkārtoti normatīvajos noteiktajā
kārtībā.
4.1.15. Nolikuma 4.1.punkta apakšpunktos 4.1.1.– 4.1.14. minētie dokumenti (kuri ir saistoši
attiecīgajiem konkursa piegādātājiem) jāiesniedz visiem personu grupas vai
personālsabiedrības (līgumsabiedrības) kā pretendenta dalībniekiem, kā arī pretendenta
apakšuzņēmējiem, ja ir paredzēts tādus piesaistīt. Apakšuzņēmēji papildus iesniedz rakstisku
apliecinājumu par iepazīšanos ar konkursa Nolikumu, gatavību piedalīties iepirkumā, saskaņā
ar Nolikuma prasībām.
4.2.

Tehniskais piedāvājums
4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši atklāta konkursa Nolikuma pielikumu Tehniskās specifikācijas (pielikums nr.1), tai skaitā būvdarbu apjomos (pielikums nr.6) un
Tehniskajos projektos (pielikums nr.7) noteiktajām prasībām.
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4.3.

Finanšu piedāvājums
4.3.1. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo līguma cenu, par kādu tiks veikti būvdarbi visā
iepirkuma līguma darbības laikā. Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Nolikumam
pievienoto pieteikuma formu (pielikums nr.2, nr.2-1).
4.3.2. Finanšu piedāvājumā summu -cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības
nodokļa (PVN 21%). Atsevišķi norāda PVN 21% un līguma summu-cenu, ieskaitot pievienotās
vērtības nodokli.
4.3.3. Pretendenta Finanšu piedāvājuma cenā jāietver nodevu, nodokļu un citu obligāto
maksājumu izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu, tai skaitā, nodokļi, maksa par
energoresursiem un komunālajiem pakalpojumiem, būvlaukuma uzturēšanu kārtībā, būvgružu
novākšanu un utilizāciju, materiālu un tehnikas apsardzi u.c. kas pasūtītājam ir jāmaksā
saskaņā ar līguma izpildi, pretendentam ir jāietver kopējā piedāvājuma summā, kas tiek
iesniegta pasūtītājam.
4.3.4. Pretendentam piedāvājuma kopējā cenā jāievērtē visi darbi un būvizstrādājumi, kā arī
šo darbu tehnoloģiski pareizai izpildei nepieciešamie sagatavošanas darbi, palīgdarbi un
palīgmateriāli tādā apjomā un kvalitātē, kā to paredz konkursa nolikums, tehniskie projekti,
Latvijas būvnormatīvi, Vispārīgie būvnoteikumi, Latvijas nacionālie standarti un citi LR spēkā
esošie normatīvie un tiesību akti.
4.3.5. Ja Pretendenta finanšu piedāvājumā nebūs ietvertas precīzas ziņas par darbiem,
materiāliem, vai pakalpojumiem, kas nepārprotami saskaņā ar konkursa nolikumu vai
vispārpieņemto praksi nepieciešami pasūtījuma izpildei, tad visas attiecīgo iekārtu, darbu,
materiālu, pakalpojumu u.c. izmaksas tiks uzskatītas par iekļautām piedāvājuma cenā.

5. Pretendentu atlase un kvalifikācijas pārbaude
5.1. Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja:
5.1.1. Piedāvājuma nodrošinājums neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām (pielikums nr.3);
piedāvājuma dokumenti nav iesniegti, tai skaitā parakstīti un apliecināti normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā;
5.1.2. piedāvājuma derīguma termiņš neatbilst Nolikuma 1.8.apakšpunktā noteiktajām
prasībām.
5.2. Iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts,
ja:
5.2.1. Pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā;
5.2.2. Pretendents atbilstoši Nolikuma prasībām nav iesniedzis Nolikuma 4.1.apakšpunktā
norādītos dokumentus vai to saturs neatbilst Nolikuma 3.1.apakšpunkta prasībām un/vai
Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav
iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo
informāciju termiņā, ka nav garāks par 2 (divām) darba dienām, vai citā garākā termiņā, kuru
noteikusi Komisija;
5.2.3. Ja Pretendents ir personu apvienība, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības
Konkursā, ja Komisija konstatē, ka uz kādu no personām, kas iekļauta apvienībā, attiecas kāds
no Nolikuma 5.2.2. apakšpunktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.
5.2.4. Citā Publisko iepirkumu likumā noteiktā gadījumā.

6. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude
6.1.
6.2.

Pēc Pretendentu atlases un kvalifikācijas pārbaudes, Komisija veic pārbaudi izturējušo
Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.
Pretendentu izslēdz no tālākas dalības iepirkumā, ja Komisija konstatē, ka Pretendents ir
iesniedzis tehnisko piedāvājumu, kas neatbilst Nolikuma un tā pielikumu prasībām, tai skaitā
Tehniskajai specifikācijai.

7. Finanšu piedāvājuma pārbaude
7.1.
7.2.

Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu piedāvājumos. Vērtējot finanšu
piedāvājumu, Komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešo daļu.
Komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un rīkojas saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma 48.panta noteikumiem. Gadījumā, ja nepieciešams noskaidrot, vai nav saņemts
nepamatoti lēts piedāvājums, Pasūtītājs var pieprasīt iepirkuma izpildei nepieciešamās
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7.3.
7.4.

tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas
pamato cenas pazeminājumu.
Komisija izvērtē paskaidrojumā minētos apstākļus par piedāvājuma precizējumu
(nepieciešamības gadījumā pieaicinot ekspertu).
Ja Komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.

8. Piedāvājumu vērtēšanas un piedāvājuma izvēles kritēriji
8.1.

8.2.

Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji: Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar
viszemāko iepirkuma darbu kopējo līguma cenu bez PVN, kas atbilst konkursa Nolikuma, tai
skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.
Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības
nodokļa.

9. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
9.1.

Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi noteikti Publisko iepirkumu likumā un konkursa
Nolikumā.
9.2. Komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu
likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem un citiem normatīvajiem aktiem.
9.3. Pretendentu pārbaude notiek konkursa Nolikuma nosacījumu, tai skaitā 5.punkta noteiktajā
kārtībā:
9.3.1. piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums
sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma prasībām. Ja piedāvājums neatbilst prasībām, tas
tālāk netiek vērtēts;
9.3.2. pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes komisija veic pretendentu atlasi, saskaņā ar
Nolikuma 5.punkta prasībām. Pretendentu, kas neatbilst pretendentu atlases prasībām,
piedāvājumi tālāk netiek vērtēti.;
9.4. Komisija veic pretendentu Tehnisko piedāvājumu pārbaudi, saskaņā ar Nolikuma 6.punkta
prasībām. Pretendentu, kura Tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām, piedāvājumi
tālāk netiek vērtēti.
9.5. Pretendentu finanšu piedāvājumus komisija izskata un izvērtē saskaņā ar konkursa Nolikuma
7.punktu.
9.6. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas
nepieciešams piedāvājumu pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī
piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
9.7.
Komisija var pieaicināt ekspertu, ja nepieciešams pretendentu atlasē vai piedāvājumu atbilstības
pārbaudē un vērtēšanā.
9.8.
Komisijai ir tiesības izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais
pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
9.9.
Komisija līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var izdarīt grozījumus konkursa
nolikumā, tos publicējot un paziņojot konkursa Nolikuma 1.4.4.apakšpunkta noteiktajā kārtībā.
9.10. Iepirkuma komisijas pienākumi:
9.10.1. Nodrošināt atklāta konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu, saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma un konkursa Nolikuma prasībām.
9.10.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret
tiem.
9.10.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par Nolikumu. Pēc pretendenta pieprasījuma sniegt papildu informāciju par
konkursa nolikumu, atbilstoši nolikuma 1.4.4.2. punktam.
9.10.4. Piedāvājumus, kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to
neatvērtu atdot (nosūta) atpakaļ pretendentam.
9.10.5. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu
likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu un noteikt
uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu, neuzņemoties nekādas saistības pret Pretendentiem :
9.10.5.1. ja konkursam nav iesniegti piedāvājumi, komisija pieņem lēmumu izbeigt
konkursu bez iepirkuma līguma noslēgšanas;
9.10.5.2. ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām vai ja iesniegtie
piedāvājumi pārsniedz Pasūtītāja budžeta iespējas.
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9.10.6. Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, komisija paziņo visiem pretendentiem
par iepirkuma līguma slēgšanu vai konkursa izbeigšanu, nosūtot šo informāciju ar publikācijai
iesniegto paziņojumu likumā noteiktajā kārtībā.

10. Pretendenta tiesības un pienākumi
10.1. Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu, sagatavojot piedāvājumu atbilstoši atklāta konkursa
Nolikuma prasībām un piedalīties konkursā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma un konkursa
Nolikuma prasības.
10.2. Pretendents savu piedāvājumu paraksta un konkursam iesniedz rakstveidā, kā arī nodrošina to, lai
piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tā atvēršanas brīdim. Kad piedāvājumu
iesniegšanas termiņš ir beidzies, pretendents vairs nedrīkst savu piedāvājumu labot vai papildināt
10.3. Pretendents ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju par Konkursa Nolikumu Publisko iepirkuma
likuma noteiktajā kārtībā, saskaņā ar Konkursa Nolikuma noteikumiem.
10.4. Pretendents sniedz atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par precizējumu sniegšanu,
kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu
atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
10.5. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu (Nolikuma 1.11.1.5.apakšpunkts).
10.6. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

11. Iepirkuma līgums
11.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma būvdarbu līgumu, pamatojoties uz
pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un būvdarbu iepirkuma līguma
projektu (pielikums Nr.5).
11.2. Ja pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta
nosacījumiem, tie jāiesniedz rakstiski konkursa Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma
noteiktajā kārtībā. Pēc minētā termiņa iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiks ņemti
vērā un Pasūtītājam nav saistoši.
11.3. Iesniedzot piedāvājumu pretendents pieņem konkursa nolikuma pielikumā Nr.5 esošā
līgumprojekta noteikumus un piekrīt noslēgt šādu līgumu.

12. Citi nosacījumi
12.1. Jebkādas sūdzības un pretenzijas, kas saistītas ar konkursa realizēšanu, tiek izskatītas saskaņā ar
Nolikumu un normatīvajiem aktiem.
12.2. Ne Pasūtītājs, ne Iepirkumu komisija nav atbildīgi, ja pretendents šai Nolikumā noteiktajā kārtībā
nav atzīts par konkursa uzvarētāju un nenes atbildību par zaudējumiem, kas pretendentam
radušies sakarā ar tā piedāvājumu noraidīšanu.

Pielikumā Nr.1 – Tehniskā specifikācija uz 1 lapas;
Pielikumā Nr.2 – pieteikuma iesniegšanas forma uz 2 lapām;
Pielikumā Nr.2-1 – koptāmes forma uz 1 lp.;
Pielikumā Nr.3 - piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanas forma uz 1 lapas;
Pielikumā Nr.4 - kvalifikācijas informācijas forma uz 1 lapas;
Pielikumā Nr.5 - būvdarbu apjomu saraksti EXEL formātā (xls) - kopā uz 7 lapām;
Pielikumā Nr.6 - būvdarbu līguma projekts uz 4 lapām;
Pielikumā Nr.7 - tehniskā projekts CD formātā -1 disks (pasūtītāja konkursa dokumentācijā).
Atklāta konkursa Nolikums sastādīts uz 11 (vienpadsmit) lapām, kā arī pielikumi.

Preiļu novada domes
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Vladimirs Ivanovs
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