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1.

IEPIRKUMA
IDENTIFIKĀ CIJAS
NUMURS,
PROCEDŪRAS VEIDS UN NOSAUKUMS

1.1.

Iepirkuma identifikācijas numurs ir TNA 2018/9.

1.2.

Pasūtītājs ir VAS „Tiesu namu aģentūra”, Baldones iela 1 B, Rīga, LV-1007.
Pasūtītājs šo iepirkumu veic Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas vajadzībām.

1.3.

Iepirkuma procedūra tiek rīkota kā atklāts konkurss “Jaunā cietuma kompleksa
Alsungas ielā 29, Liepājā, projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība”.

1.4.

Kontaktpersona saziņai ar iepirkuma komisiju ir:

1.5.

Agris Balodis
Tālrunis: +371 67 804 754; +371 29 138 828
Telefakss: +371 67 804 734
E-pasts:
tna@tna.lv

2.

IEPIRKUMA FINANSĒJUMS

2.1.

Iepirkumu finansē Latvijas valsts no budžeta līdzekļiem.

2.2.

Pasūtītājam iepirkuma līguma noslēgšanai būs nepieciešams saņemt Ministru
kabineta piekrišanu.

3.

PIEEJA IEPIRKUMA PRO CEDŪRAS
PAPILDUS INFORMĀCIJA I

3.1.

Iepirkuma nolikums ar 1. līdz 9. pielikumiem ir brīvi un bez maksas pieejams
Elektronisko iepirkumu sistēmas www.eis.gov.lv (turpmāk – EIS) e-konkursu
apakšsistēmā, izņemot 3.2.punktā noteikto.

3.2.

Iepirkuma nolikuma 1. pielikuma “Būvprojekts” atsevišķām daļām ir noteikts valsts
noslēpuma statuss (tiesiskais pamatojums: Ministru kabineta 2004. gada 26. oktobra
noteikumu Nr. 887 “Valsts noslēpuma objektu saraksts” 2.8. punkts), bet atsevišķām
1. pielikuma “Būvprojekts” daļām ir noteikts statuss “informācija dienesta
vajadzībām”, tāpēc 1. pielikums “Būvprojekts” tiek izsniegts šādā kārtībā:

3.2.1.

1. pielikuma “Būvprojekts” daļu, kas nav klasificētas vai kam ir piešķirts statuss
“informācija dienesta vajadzībām” elektroniska kopija datu nesējā bez maksas pret
pilnvarotas personas parakstu tiek izsniegta VAS “Tiesu namu aģentūra” telpās
Baldones ielā 1B, Rīgā, LV-1007, 411. kab., piegādātājam, kas to ir rakstveidā
pieprasījis Pasūtītāja kontaktpersonai, un kas ir iesniedzis Pasūtītājam piegādātāja
likumiskā pārstāvja vai citas atbilstoši pilnvarotas personas izdotas speciālas
pilnvaras oriģinālu konkrētajai fiziskajai personai saņemt datu nesēju, un dokumentu
oriģinālus vai notariālas (vai citas kompetentas ārvalsts institūcijas apliecinātas)
kopijas, kas pierāda pilnvaru izdevušās personas tiesības izdot pilnvaru konkrētā
piegādātāja vārdā. Latvijas komersantu likumisko pārstāvju un prokūristu
pilnvarojuma apjomu Pasūtītājs patstāvīgi pārbaudīs publiski pieejamās datu bāzēs.

3.2.2.

Piekļuve 1. pielikuma “Būvprojekts” daļām, kam ir noteikts valsts noslēpuma statuss,
tiek nodrošināta Tieslietu ministrijas telpās Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536,
piegādātājam, kas to ir rakstveidā pieprasījis Pasūtītāja kontaktpersonai, šādā kārtībā:
(a)

PASŪTĪ TĀJS,

DOKUMENTIEM

UN

Piegādātājam, kam ir tiesības apstrādāt valsts noslēpuma objektu pasūtītāja
un komersanta telpās, apstrādei izmantojot akreditētas informācijas
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sistēmas, tiek izsniegta elektroniska kopija datu nesējā bez maksas.
Piegādātājam ir jāiesniedz Pasūtītājam:

(b)

(i)

piegādātāja likumiskā pārstāvja vai citas atbilstoši pilnvarotas
personas izdotas speciālas pilnvaras oriģināls konkrētajai
fiziskajai personai saņemt datu nesēju, un dokumentu oriģinālus
vai notariālas (vai citas kompetentas ārvalsts institūcijas
apliecinātas) kopijas, kas pierāda pilnvaru izdevušās personas
tiesības izdot pilnvaru konkrētā piegādātāja vārdā. Latvijas
komersantu likumisko pārstāvju un prokūristu pilnvarojuma
apjomu Pasūtītājs pārbaudīs patstāvīgi publiski pieejamās datu
bāzēs; un

(ii)

pilnvarotās fiziskās personas spēkā esošu 3. (konfidenciāli) vai
augstākas kategorijas speciālās atļaujas kopiju, un jāuzrāda
oriģinālu vai notariāli apliecinātu kopiju. Ja iesniedz notariāli
apliecinātu kopiju, oriģināls nav jāuzrāda; un

(iii)

spēkā esošu 3. (konfidenciāli) vai augstākas kategorijas Latvijas
Nacionālās drošības iestādes izsniegtu Industriālās drošības
sertifikāta kopiju, kas piešķir Piegādātājam tiesības apstrādāt
valsts noslēpuma objektu pasūtītāja un komersanta telpās,
apstrādei izmantojot akreditētas informācijas sistēmas, un
jāuzrāda oriģinālu vai notariāli apliecinātu kopiju. Ja iesniedz
notariāli apliecinātu kopiju, oriģināls nav jāuzrāda; vai

(iv)

spēkā esošu 3. (konfidenciāli) vai augstākas kategorijas
Industriālās drošības sertifikāta kopiju, ko ir izsniegusi tādas
valsts nacionālā drošības iestāde, ar kuru Latvijai ir noslēgts
līgums, kas pieļauj konkrētajā ārvalstī reģistrētam komersantam
lietot Latvijas valsts noslēpuma objektus, un ja konkrēto
industriālās drošības sertifikātu par derīgu izmantošanai Latvijas
Republikā ir atzinis Satversmes aizsardzības birojs. Industriālās
drošības sertifikāta kopija ir jāiesniedz ar tulkojumu valsts
valodā, uzrādot Industriālā drošības sertifikāta oriģinālu vai
notariāli apliecinātu kopiju. Ja iesniedz notariāli apliecinātu
kopiju, oriģināls nav jāuzrāda. Iesniegtajam Industriālās drošības
sertifikātam ir jāapliecina Piegādātāja tiesības apstrādāt valsts
noslēpuma objektu komersanta telpās, apstrādei izmantojot
akreditētas informācijas sistēmas.

Piegādātājam, kam ir tiesības apstrādāt valsts noslēpuma objektu pasūtītāja
un komersanta telpās, apstrādei neizmantojot informācijas sistēmas:
(i)

bez maksas papīra formā tiek izsniegts darbu apjomu saraksts tām
1. pielikuma “Būvprojekts” daļām, kam ir noteikts valsts
noslēpuma statuss;

(ii)

pret pavairošanas un piegādes maksu 3 000,00 EUR (neskaitot
PVN, ja tāds piemērojams) apmērā papīra formā tiek izsniegtas
tās 1. pielikuma “Būvprojekts” daļas, kam ir noteikts valsts
noslēpuma statuss. Pavairošanas un piegādes maksa jāsamaksā
VAS
“Tiesu
namu
aģentūra”
bankas
kontā:
LV64UNLA0002021469371. 1. pielikuma “Būvprojekts” daļas,
kam ir noteikts valsts noslēpuma statuss, tiek izsniegtas pēc tam,
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kad pavairošanas un piegādes maksa ir saņemta VAS “Tiesu
namu aģentūra” bankas kontā. Piegādātājiem jāņem vērā, ka
1. pielikuma “Būvprojekts” pavairošanai papīra formātā
nepieciešama speciāla pavairošanas tehnika, kāda nav VAS
“Tiesu namu aģentūra” rīcībā, un ir jāievēro valsts noslēpuma
saglabāšanas prasības, tāpēc kopējais pavairošanas laiks var
aizņemt līdz 10 (desmit) dienām.
(iii)

Lai saņemtu iepriekš minētos dokumentus, piegādātājam ir
jāiesniedz Pasūtītājam:
-

-

-

-

piegādātāja likumiskā pārstāvja vai citas atbilstoši pilnvarotas
personas izdotas speciālas pilnvaras oriģināls konkrētajai
fiziskajai personai iepazīties ar attiecīgajiem dokumentiem,
un dokumentu oriģinālus vai notariālas (vai citas kompetentas
ārvalsts institūcijas apliecinātas) kopijas, kas pierāda pilnvaru
izdevušās personas tiesības izdot pilnvaru konkrētā
piegādātāja vārdā. Latvijas komersantu likumisko pārstāvju
un prokūristu pilnvarojuma apjomu Pasūtītājs pārbaudīs
patstāvīgi publiski pieejamās datu bāzēs; un
pilnvarotās fiziskās personas spēkā esošu 3. (konfidenciāli)
vai augstākas kategorijas speciālās atļaujas kopiju, un
jāuzrāda oriģinālu vai notariāli apliecināta kopiju. Ja iesniedz
notariāli apliecinātu kopiju, oriģināls nav jāuzrāda; un
spēkā esošu 3. (konfidenciāli) vai augstākas kategorijas
Latvijas Nacionālās drošības iestādes izsniegtu Industriālās
drošības sertifikāta kopiju, kas piešķir Piegādātājam tiesības
apstrādāt valsts noslēpuma objektu pasūtītāja un komersanta
telpās, apstrādei neizmantojot akreditētas informācijas
sistēmas, un jāuzrāda Industriālā drošības sertifikāta oriģinālu
vai notariāli apliecinātu kopiju. Ja iesniedz notariāli
apliecinātu kopiju, oriģināls nav jāuzrāda; vai
spēkā esošu 3. (konfidenciāli) vai augstākas kategorijas
Industriālās drošības sertifikāta kopiju, ko ir izsniegusi tādas
valsts nacionālā drošības iestāde, ar kuru Latvijai ir noslēgts
līgums, kas pieļauj konkrētajā ārvalstī reģistrētam
komersantam lietot Latvijas valsts noslēpuma objektus, un ja
konkrēto industriālās drošības sertifikātu par derīgu
izmantošanai Latvijas Republikā ir atzinis Satversmes
aizsardzības birojs. Industriālās drošības sertifikāta kopija ir
jāiesniedz ar tulkojumu valsts valodā, uzrādot Industriālā
drošības sertifikāta oriģinālu vai notariāli apliecinātu kopiju.
Ja iesniedz notariāli apliecinātu kopiju, oriģināls nav
jāuzrāda. Iesniegtajam Industriālās drošības sertifikātam ir
jāapliecina Piegādātāja tiesības apstrādāt valsts noslēpuma
objektu komersanta telpās.

3.3.

Iepirkuma nolikuma grozījumi tiek publicēti EIS e-konkursu apakšsistēmā šī
iepirkuma sadaļā.

3.4.

Pasūtītāja atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem publicē EIS e-konkursu
apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā, kā arī nosūta jautājumu uzdevušajam
piegādātājam, izņemot: par atbildēm, kas attiecas uz tām 1. pielikuma “Būvprojekts”
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daļām, kam noteikts valsts noslēpuma statuss vai statuss “informācija dienesta
vajadzībām”, būs paziņota vieta, kur ar tām var iepazīties.
3.5.

Piegādātāja pienākums ir patstāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā publicētajai
informācijai un ņemt to vērā savā piedāvājumā.

3.6.

Ja ieinteresētais piegādātājs prasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā
veidā, Pasūtītājs iepirkuma dokumentu neapliecinātas kopijas vai izdrukas izsniedz 3
(trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, nododot tos
pilnvarotai personai, vai nosūtot pa pastu ar ierakstītu pasta sūtījumu (izņemot tās
1. pielikuma “Būvprojekts” daļas, kam noteikts valsts noslēpuma statuss), ja
dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
To 1. pielikuma “Būvprojekts” daļu, kam noteikts valsts noslēpuma statuss,
izsniegšana drukātā veidā notiek saskaņā ar nolikuma 3.2.2. punktu.

3.7.

Piekļuve būvdarbu veikšanas vietai nav ierobežota, tāpēc ikviens ieinteresētais
piegādātājs var veikt tās apskati jebkurā tam piemērotā laikā adresē: Alsungas iela
29, Liepāja.

3.8.

Informācija
par
ģeotehniskajiem,
hidroloģiskajiem,
klimatiskajiem,
meteoroloģiskajiem, fizikālajiem un citiem apstākļiem, kas attiecas uz būvniecības
vietu, tur esošo segumu un apakšzemes slāņiem, piekļūšanas iespējām,
elektroenerģijas un citu nepieciešamo resursu un komunālo pakalpojumu pieejamību,
kas ir Pasūtītāja rīcībā, ir ietverta 1. pielikumā “Būvprojekts”.

4.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

4.1.

Iepirkuma priekšmets ir cietuma kompleksa Alsunga ielā 29, Liepājā, projektēšana,
autoruzraudzība un būvniecība saskaņā ar 2 pielikumu “Tehniskā specifikācija”,
1 pielikumu “Būvprojekts” ar saskaņotajām izmaiņām un 9 pielikumu “Būvniecības
projektēšanas un autoruzraudzības līgums”.

4.2.

Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram: 45000000-7 (celtniecības
darbi), papildus CPV kods – 71000000-8 (arhitektūras, būvniecības,
inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).

5.

LĪGUMA IZPILDES LAIKS UN VIETA

5.1.

Līguma izpilde tiek plānota laikposmā līdz 2023.gada martam (ieskaitot).

5.2.

Līguma izpildes vieta ir Alsungas iela 29, Liepāja.

6.

PRETENDENTS

6.1.

Piedāvājumu drīkst iesniegt jebkurš piegādātājs, kas atbilst pretendentu atlases
(kvalifikācijas) prasībām. Tas var būt:

6.1.1.

piegādātājs, kas ir juridiska vai fiziska persona (turpmāk tekstā – Pretendents);

6.1.2.

piegādātāju apvienība (turpmāk tekstā arī – Pretendents), nolikuma 3. pielikumā
,,Finanšu piedāvājums” ailē “Pretendents” norādot visus apvienības dalībniekus un
to reģistrācijas Nr. konkrētās valsts komersantu reģistrā. Ja ar piegādātāju apvienību
tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad, ja vien tas jau nav izdarīts iepriekš, pirms
iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai ir vai nu jānoslēdz sabiedrības
līgums vai jāreģistrē personālsabiedrība;
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6.1.3.

personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk tekstā arī –
Pretendents).

7.

PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) PRASĪBAS

7.1.

Obligātie izslēgšanas gadījumi

Nr.
7.1.1.

Noteikums:

Iesniedzamais dokuments:

Pretendents (t.sk. piegādātāju apvienības biedrs, ja Pretendents ir piegādātāju
apvienība), persona, uz kuras iespējām
Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija
atbilst
noteiktajām
prasībām, un apakšuzņēmējs, kura
veicamo būvdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10
procenti no kopējās līguma vērtības,
atbilst izslēgšanas noteikumiem, kā tas
noteikts Publisko iepirkumu likuma 42.pantā.

-
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Nav jāsniedz dokumenti par
personām, kas reģistrētas vai kuru
dzīvesvieta ir Latvijas Republikā, ja
vien
Pasūtītājs
tos
papildus
nepieprasa, izņemot, attiecībā uz
akciju sabiedrībām Pretendentam
jāiesniedz
attiecīgās
akciju
sabiedrības
valdes
apstiprināts
izraksts no aktuālā akcionāru
reģistra.
Par ārvalstī reģistrētu vai dzīvojošu
personu jāiesniedz reģistrācijas
apliecība vai izziņa no attiecīgā
reģistrācijas valsts reģistra, vai cits
līdzvērtīgs dokuments, kas satur
informāciju vismaz par reģistrācijas
Nr., juridisko statusu, dalībniekiem
(akcionāriem),
pārvaldes
un
uzraudzības institūciju locekļiem un
personām, kuras ir pilnvarotas
pārstāvēt komersantu vai tā filiāli, kā
arī Publisko iepirkumu likuma
42.pantā
minētie
pieļaujamie
dokumenti, kas apliecina, ka iepriekš
minētās
personas
neatbilst
izslēgšanas noteikumiem.
Ja
Pretendents
vai
personālsabiedrības
biedrs,
ja
Pretendents ir personālsabiedrība,
atbilst Publisko iepirkumu likuma
42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6.
vai 7. punktā vai šī nolikuma
7.2. punktā minētajam izslēgšanas
gadījumam,
Pretendentam
to
jānorāda piedāvājumā brīvā formā.
Pretendents var papildus iesniegt
skaidrojumu un pierādījumus par
nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai
noslēgtu vienošanos par nodarītā
kaitējuma
atlīdzināšanu,
sadarbošanos
ar
izmeklēšanas
iestādēm un veiktajiem tehniskajiem,

Nr.

Noteikums:

Iesniedzamais dokuments:
organizatoriskajiem
vai
personālvadības pasākumiem, lai
pierādītu savu uzticamību un
novērstu tādu pašu un līdzīgu
gadījumu atkārtošanos nākotnē.

7.1.2.

7.2.
Nr.
7.2.1.

Pretendents (t.sk. personālsabiedrības biedrs,
ja
Pretendents
ir
personālsabiedrība), tā valdes vai
padomes
loceklis,
pārstāvēttiesīgā
persona vai prokūrists vai persona, kura
ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu
darbībās, kas saistītas ar filiāli, persona,
uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
noteiktajām
prasībām,
un
apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu
vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir
vismaz 10 procenti no kopējās līguma
vērtības,
atbilst
izslēgšanas
noteikumiem,
kā
tas
noteikts
Starptautisko un Latvijas Republikas
nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā.

7.1.1.punktā prasītie dokumenti.
Visiem iesniegtajiem dokumentiem
jāsatur uz dokumentu iesniegšanas
brīdi aktuālo informāciju.

Papildus izslēgšanas gadījumi
Noteikums:

Iesniedzamais dokuments:

Pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi
piegādātāju
apvienība
vai
personālsabiedrība), tā dalībnieks vai
biedrs (ja Pretendents ir piegādātāju
apvienība
vai
personālsabiedrība),
persona, uz kuras iespējām Pretendents
balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija
atbilst noteiktajām prasībām, vai
apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu
vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir
vismaz 10 procenti no kopējās līguma
vērtības, nav pildījis ar Pasūtītāju
noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo
vienošanos vai koncesijas līgumu un
tādēļ iepriekšējo 12 mēnešu laikā pirms
šī nolikuma 8.1. punktā noteiktā datuma
Pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma
līgumā,
vispārīgās
vienošanās
noteikumos vai koncesijas līgumā
paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties
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Nav jāsniedz dokumenti.
Ja Pretendents vai tā dalībnieks vai
biedrs, ja Pretendents ir piegādātāju
apvienība vai personālsabiedrība,
persona,
uz
kuras
iespējām
Pretendents balstās, lai apliecinātu,
ka tā kvalifikācija atbilst noteiktajām
prasībām, vai apakšuzņēmējs, kura
veicamo būvdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10
procenti no kopējās līguma vērtības,
atbilst šim izslēgšanas gadījumam,
Pretendents var iesniegt skaidrojumu
un pierādījumus par nodarītā
kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu
vienošanos par nodarītā kaitējuma
atlīdzināšanu,
sadarbošanos
ar
izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem
tehniskajiem,
organizatoriskajiem
vai personālvadības pasākumiem, lai
pierādītu savu uzticamību un

Nr.

7.2.2.

Noteikums:

Iesniedzamais dokuments:

no iepirkuma līguma, vispārīgās
vienošanās vai koncesijas līguma.

novērstu tādu pašu un līdzīgu
gadījumu atkārtošanos nākotnē.

Pretendents (t.sk. personālsabiedrības biedrs,
ja
Pretendents
ir
personālsabiedrība), persona, uz kuras
iespējām Pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
noteiktajām
prasībām,
vai apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu
vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir
vismaz 10 procenti no kopējās līguma
vērtības, ir izdarījis kādu no šādiem
smagiem
profesionālās
darbības
pārkāpumiem:
(a)
Uzņēmējdarbība
bez reģistrēšanas un bez atļaujas
(licences)
(Krimināllikuma
207. pants);

Nav jāsniedz dokumenti par
personām, kas reģistrētas vai kuru
dzīvesvieta ir Latvijas Republikā, ja
vien
Pasūtītājs
tos
papildus
nepieprasa.
Par ārvalstī reģistrētu vai dzīvojošu
personu
jāiesniedz
Publisko
iepirkumu likuma 42.pantā minētie
pieļaujamie
dokumenti,
kas
apliecina, ka iepriekš minētās
personas
neatbilst
izslēgšanas
noteikumiem.
Ja
Pretendents
(t.sk.
personālsabiedrības
biedrs,
ja
Pretendents ir personālsabiedrība),
persona,
uz
kuras
iespējām
Pretendents balstās, lai apliecinātu,
ka tā kvalifikācija atbilst noteiktajām
prasībām, vai apakšuzņēmējs, kura
veicamo būvdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10
procenti no kopējās līguma vērtības,
atbilst šim izslēgšanas gadījumam,
Pretendents var papildus iesniegt
skaidrojumu un pierādījumus par
nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai
noslēgtu vienošanos par nodarītā
kaitējuma
atlīdzināšanu,
sadarbošanos
ar
izmeklēšanas
iestādēm un veiktajiem tehniskajiem,
organizatoriskajiem
vai
personālvadības pasākumiem, lai
pierādītu savu uzticamību un
novērstu tādu pašu un līdzīgu
gadījumu atkārtošanos nākotnē.

(b)

Grāmatvedības un statistiskās
informācijas
noteikumu
pārkāpšana (Krimināllikuma
217. pants);

(c)

Darba samaksas noteikumu
pārkāpšana (Krimināllikuma
217.1 pants);

(d)

Būvniecības
noteikumu
pārkāpšana (Krimināllikuma
239. panta otrā, trešā vai ceturtā
daļa);

(e)

Dokumenta,
zīmoga
un
spiedoga viltošana un viltota
dokumenta,
zīmoga
un
spiedoga
realizēšana
un
izmantošana (Krimināllikuma
275. pants);

(f)

Darba samaksas noteikumu
pārkāpšana
(Administratīvo
pārkāpumu kodeksa (APK)
159.10 pants;

(g)

Komercdarbība
bez
reģistrēšanas vai bez speciālās
atļaujas (licences), izziņas vai
atļaujas un komercdarbības
veikšana, pārkāpjot speciālajā
atļaujā (licencē), izziņā vai
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Nr.

Noteikums:

Iesniedzamais dokuments:

atļaujā minētos nosacījumus
(APK 166.2 pants).
7.2.3.

7.3.
Nr.
7.3.1.

Pretendents (t.sk. personālsabiedrības biedrs,
ja
Pretendents
ir
personālsabiedrība), persona, uz kuras
iespējām Pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
noteiktajām
prasībām,
vai
apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu
vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir
vismaz 10 procenti no kopējās līguma
vērtības, nav pildījis ar pasūtītāju vai
publisko partneri noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai
koncesijas līgumu, un šis fakts ir atzīts ar
tādu kompetentas institūcijas lēmumu
vai tiesas spriedumu, kas iepriekšējo 12
mēnešu laikā pirms šī nolikuma
8.1. punktā noteiktā datuma stājies spēkā
un
kļuvis
neapstrīdams
un
nepārsūdzams.

Apliecinājums brīvā formā, ka šis
izslēgšanas noteikums neattiecas ne
uz Pretendentu, ne personu, uz kuras
iespējām Pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
noteiktajām prasībām, ne uz
apakšuzņēmēju,
kura
veicamo
būvdarbu
vai
sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10
procenti no kopējās līguma vērtības.
Ja
Pretendents
(t.sk.
personālsabiedrības
biedrs,
ja
Pretendents ir personālsabiedrība),
persona,
uz
kuras
iespējām
Pretendents balstās, lai apliecinātu,
ka tā kvalifikācija atbilst noteiktajām
prasībām, vai apakšuzņēmējs, kura
veicamo būvdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10
procenti no kopējās līguma vērtības,
atbilst šim izslēgšanas gadījumam,
Pretendents var papildus iesniegt
skaidrojumu un pierādījumus par
nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai
noslēgtu vienošanos par nodarītā
kaitējuma
atlīdzināšanu,
sadarbošanos
ar
izmeklēšanas
iestādēm un veiktajiem tehniskajiem,
organizatoriskajiem
vai
personālvadības pasākumiem, lai
pierādītu savu uzticamību un
novērstu tādu pašu un līdzīgu
gadījumu atkārtošanos nākotnē.

Juridiskais statuss un pilnvarojuma apjoms
Prasība:

Iesniedzamais dokuments:

Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas
Komercreģistrā
vai
līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja attiecīgās
ārvalsts
normatīvie
akti
nosaka
reģistrēšanas
pienākumu.
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un
visiem personālsabiedrības biedriem, ja
piedāvājumu
iesniedz
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Attiecībā uz Pretendentu reģistrāciju
dokumenti, papildus šī nolikuma
7.1.1. punktā noteiktajiem, nav
jāiesniedz.
Gadījumā, ja piedāvājumu vai tajā
ietvertos dokumentus ir parakstījušas
citas personas, nekā likumiskie
pārstāvji,
papildus
jāiesniedz
attiecīga pilnvara.

Nr.

Prasība:

Iesniedzamais dokuments:

personālsabiedrība,
vai
visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem, ja
piedāvājumu
iesniedz
piegādātāju
apvienība.

7.4.
Nr.

Attiecībā uz piegādātāju apvienību
un personālsabiedrību jāiesniedz visu
dalībnieku
parakstīts
līgums
(vienošanās) par dalību šajā
iepirkumā. Līgumā (vienošanās)
jāiekļauj vismaz šāda informācija:
(i)

līguma
(vienošanās)
darbības (spēkā esamības)
termiņš;

(ii)

katra dalībnieka izpildāmā
Būvniecības, projektēšanas
un
autoruzraudzības
līguma daļa un cena,
tiesības un pienākumi;

(iii)

vadošais dalībnieks;

(iv)

pilnvarojums dalībniekam,
kurš tiesīgs rīkoties visu
dalībnieku
vai
personālsabiedrības vārdā,
norādot
pilnvarotās
personas vārdu un uzvārdu.

Atbilstība profesionālās darbības veikšanai
Prasība:

Iesniedzamais dokuments:

7.4.1.

Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai
līdzvērtīgā profesionālā reģistrā ārvalstī,
ja attiecīgās ārvalsts normatīvie akti
nosaka reģistrēšanas pienākumu, vai
Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits
līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina, ka
attiecīgais Pretendents ir reģistrēts,
licencēts vai sertificēts atbilstoši
attiecīgās valsts normatīvo aktu
prasībām,
ja
šāda
reģistrācija,
licencēšana
vai
sertificēšana
ir
nepieciešama saskaņā ar Pretendenta
reģistrācijas
valsts
normatīvajiem
aktiem, lai veiktu būvdarbus.

Nav jāiesniedz dokumenti par
personām, kas reģistrētas vai kuru
dzīvesvieta ir Latvijas Republikā, ja
vien
Pasūtītājs
tos
papildus
nepieprasa.
Par ārvalstī reģistrētu vai dzīvojošu
personu jāiesniedz reģistrācijas,
licencēšanas vai sertificēšanas faktu
apliecinoši dokumenti.

7.4.2.

Pretendentam ir spēkā esošs 3. (konfidenciāli) vai augstākas kategorijas
atbilstošās nacionālās drošības iestādes izsniegts Industriālās drošības sertifikāts,

Industriālās drošības sertifikāta
kopija.
Ja Industriālās drošības sertifikāta
derīguma termiņš ir mazāks par 4
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Prasība:

Nr.

Iesniedzamais dokuments:

kas piešķir konkrētajam komersantam
tiesības apstrādāt valsts noslēpuma
objektu pasūtītāja un komersanta telpās,
vai nu neizmantojot, vai izmantojot
akreditētas informācijas sistēmas, bet
ārvalsts komersantiem jāiesniedz spēkā
esošs 3. (konfidenciāli) vai augstākas
kategorijas
Industriālās
drošības
sertifikāts, ko ir izsniegusi tādas valsts
nacionālā drošības iestāde, ar kuru
Latvijai ir noslēgts līgums, kas pieļauj
konkrētajā
ārvalstī
reģistrētam
komersantam lietot Latvijas valsts
noslēpuma objektus, ko par derīgu
izmantošanai Latvijas Republikā ir
atzinis Satversmes aizsardzības birojs,
un kas apliecina komersanta tiesības
apstrādāt valsts noslēpuma objektu
pasūtītāja un komersanta telpās, vai nu
neizmantojot, vai izmantojot akreditētas
informācijas sistēmas.
7.5.

Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Prasība:

Nr.
7.5.1.

(četriem) mēnešiem, jāiesniedz
pierādījumi, ka ir iesniegti dokumenti
Industriālā
drošības
sertifikāta
pagarināšanai.

Iesniedzamais dokuments:

Pretendentam ir stabili finanšu un saimnieciskās darbības rādītāji, kurus,
piemērojot vispārpieņemtos finanšu
analīzes paņēmienus, kā arī pamatojoties
uz auditētiem un apstiprinātiem gada
pārskatu rezultātiem, raksturo:
(a)

Pretendenta vidējais gada
(neto) finanšu apgrozījums
būvniecībā iepriekšējos 3 (trīs)
finanšu gados (t.i., 2015., 2016.
un 2017. gadā), ir ne mazāks kā
30 000 000,00 EUR (trīsdesmit
miljoni euro un 00 centi).
Ja Pretendents ir dibināts vēlāk,
tad
Pretendenta
finanšu
apgrozījumam jāatbilst iepriekš
minētajai prasībai attiecīgi
īsākā laika periodā.
Ja
piedāvājumu
iesniedz
piegādātāju apvienība vai
personālsabiedrība, tad vismaz
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Pretendenta rakstisks aprēķins brīvā
formā par finanšu apgrozījumu
būvniecībā,
apliecinājums
par
pozitīvu pašu kapitālu un likviditātes
koeficientu, tam pievienojot:
Valsts ieņēmumu dienestā vai
attiecīgajā ārvalsts iestādē iesniegto
gada pārskatu bilanci;
Valsts ieņēmumu dienestā vai
attiecīgajā ārvalsts iestādē iesniegto
gada pārskatu peļņas un zaudējumu
aprēķinu;
Zvērināta revidenta atzinuma kopiju
par katru norādīto finanšu gadu.

Prasība:

Nr.

Iesniedzamais dokuments:

vienam dalībniekiem jāatbilst
šai prasībai.
Ja
Pretendents
ir
komandītsabiedrība
Komerclikuma X sadaļas
izpratnē, komandīta finanšu
apgrozījums
tiks
atzīts
komandīta
ieguldījuma
komandītsabiedrībā apmērā, ja
vien
no
iesniegtajiem
dokumentiem
nebūs
nepārprotami secināms, ka
komandīta
atbildība
pret
Pasūtītāju ir lielāka; tādā
gadījumā
komandīta
apgrozījums
tiks
atzīts
komandīta atbildības pret
Pasūtītāju apmērā.
(b)

Uz pēdējā auditētā pārskata
gada 31. decembri ir pozitīvs
pašu kapitāls.
Ja
piedāvājumu
iesniedz
piegādātāju apvienība vai
personālsabiedrība, tad visiem
dalībniekiem
jāatbilst
šai
prasībai.

(c)

Likviditātes
koeficients
saskaņā ar pēdējā auditētā
pārskata
gada
datiem
(apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa
saistības) nav mazāks kā 1,00
(viens).
Ja
piedāvājumu
iesniedz
piegādātāju apvienība vai
personālsabiedrība, tad visiem
dalībniekiem
jāatbilst
šai
prasībai.

7.5.2.

Pretendentam
2
ir jābūt pieejamiem brīviem
.
finanšu
līdzekļiem
vai
pieejamiem
2
kredītresursiem
tādā
kredītiestādē,
.
kurai ir tiesības sniegt
finanšu
pakalpojumus
Latvijas
Republikā vai Eiropas Savienības, vai
Eiropas Ekonomikas zonas valstī, ne
mazāk kā 5 000 ’000,00 EUR (pieci
miljoni euro un 00 centi) apmērā vai
ekvivalenta summa citā valūtā, kas var
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Kredītiestādes, kurai ir tiesības sniegt
finanšu
pakalpojumus
Latvijas
Republikā vai Eiropas Savienības,
vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī,
apliecinājums, ka Pretendentam ir
pieejami (brīvi no jebkādām
saistībām)
finanšu
līdzekļi
5 000 000,00 EUR (pieci miljoni
euro un 00 centi) apmērā vai
ekvivalenta summa citā valūtā, kas

Prasība:

Nr.

Iesniedzamais dokuments:

tikt rezervēti iepirkuma priekšmetā
noteikto darbu nodrošināšanai.

7.6.

Tehniskās un profesionālās spējas
Prasība:

Nr.
7.6.1.

gadījumā, ja Pretendentam tiks
piešķirtas līguma slēgšanas tiesības
iepirkuma procedūras ietvaros, var
tikt rezervēti un izmantoti darbu
izpildei
iepirkuma
procedūras
ietvaros, vai bankas izsniegts
apliecinājums, ka gadījumā, ja
Pretendentam tiks piešķirtas līguma
slēgšanas
tiesības
iepirkuma
procedūras ietvaros, tam tiks
piešķirts kredīts 5 000 000,00 EUR
(pieci miljoni euro un 00 centi)
apmērā vai ekvivalenta summa citā
valūtā, darbu izpildei iepirkuma
procedūras ietvaros.

Iesniedzamais dokuments:

Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un 2018.gadā
līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai)
Pretendents kā galvenais būvprojekta
izstrādātājs
ir
veicis
šādus
būvprojektēšanas darbus:
(a)

vismaz 2 (divu) III grupas
publisku
ēku1
jaunas
būvniecības vai pārbūves
būvprojektu izstrādi, kur katras
projektētās un būvējamās ēkas:
(i)

platība ir
5000 m2; un

(ii)

būvniecības izmaksas
ir ne mazāk kā
EUR 5 000 000,00
bez PVN; un

Aizpildīta 5. pielikumā pievienotā
veidlapa,
par
katru
pieredzi
apliecinošo objektu klāt pievienojot:
(i)

būvvaldē
akceptēta
būvprojekta ģenerālplāna
lapas
kopiju
vai
būvatļaujas ar atzīmi par
projektēšanas nosacījumu
izpildi kopiju, vai atbilstoša
ārvalsts dokumenta kopiju;

(ii)

akta par būves pieņemšanu
ekspluatācijā kopiju vai
atbilstoša
ārvalsts
dokumenta kopiju;

(iii)

pasūtītāja atsauksmi, kas
apliecina līguma izpildi
atbilstoši līgumam un
apstiprinājumu, ka projekta
sastāvā
bija
valsts
noslēpuma objekts.

vismaz

(b)

vismaz
vienas
jaunas
būvniecības
būvprojekta
izstrādi, kur ēkas platība ir
vismaz 1000 m2; un

(c)

vismaz viena būvprojekta
izstrādi ar valsts noslēpuma
objektu projekta sastāvā.

Ar “Publisku ēku” šī nolikuma vajadzībām saprot ēku, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas
telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai.
1
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Prasība:

Nr.

Iesniedzamais dokuments:

Būvprojektam, kura izstrāde uzsākta līdz
2014.gada 1.oktobrim, jābūt saskaņotam
būvvaldē. Būvprojektam, kura izstrāde
uzsākta pēc 2014.gada 1.oktobra, jābūt
atzīmei būvatļaujā par būvprojektēšanas
nosacījumu izpildi.
Pieredzi apliecinošiem būvprojektiem ir
jābūt pilnībā izstrādātiem, akceptētiem
būvvaldē
vai
saņemtai
atzīmei
būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu
izpildi, ir veikti autoruzraudzības darbi
un objekti nodoti ekspluatācijā.
7.6.2.

Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017 un 2018. gadā
līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai)
Pretendentam jābūt veikušam kā
galvenajam būvdarbu veicējam2:
(a)

(b)

jaunas
būvniecības
vai
pārbūves būvdarbus (darbi
pabeigti,
objekts
nodots
ekspluatācijā) vismaz 2 (divas)
III grupas publiskās ēkās3 un
visu ēku kopējā platība katrā
objektā, kurā veikti darbi, ir
vismaz 5 000 m², un ēku
būvdarbu kopējās izmaksas
vismaz vienā objektā ir ne
mazāk kā 5 000 000,00 EUR
(pieci miljoni euro un 00 centi)
(bez PVN) apmērā.

Aizpildīta nolikuma 5. pielikumā
pievienotā veidlapa, par katru
pieredzi apliecinošo objektu klāt
pievienojot:
(i)

akta par būves pieņemšanu
ekspluatācijā kopiju vai
atbilstoša
ārvalsts
dokumenta kopiju;

(ii)

būvatļaujas kopiju vai
atbilstoša
ārvalsts
dokumenta kopiju;

(iii)

pasūtītāja atsauksmi, kas
apliecina līguma izpildi
atbilstoši līgumam.

vismaz 1 (vienā) ēkā, kura
atbilst (a) punktā noteiktajām
prasībām, veikti jaunas ēkas
būvniecības darbi vai pārbūves
būvdarbi un ēkas platība, kurā
veikti darbi, ir vismaz
20 000 m2, un ēkas kopējās
būvdarbu izmaksas ir ne mazāk
kā
20 000 000,00 EUR
(divdesmit miljoni euro un 00
centi) (bez PVN) apmērā.

Galvenais būvdarbu veicējs – būvdarbu veicējs, kas piesaista citus atsevišķus būvdarbu veicējus, noslēdzot
attiecīgus līgumus, un kura pienākums ir realizēt būvobjektu dabā atbilstoši būvprojektam
2

Ar “Publisku ēku” šī nolikuma vajadzībām saprot ēku, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas
telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai.
3

14 / 31

Prasība:

Nr.

7.6.3.

Iesniedzamais dokuments:

(c)

vismaz 1 (vienā) objektā, kurā
veikti ārējo siltumtīklu, ārējo
ūdensvadu un kanalizācijas
tīklu,
kā
arī
ārējo
elektromontāžas tīklu izbūves
darbi.

(d)

vismaz 1 (vienā) objektā, kurā
veikti
teritorijas
labiekārtošanas darbi, kuru
kopējais apjoms ir vismaz
20 000
m2 ,
kas
ietver
asfaltēšanas un bruģēšanas
darbus.

Pretendenta rīcībā ir šādi sertificēti speciālisti ar atbilstošu profesionālo
kvalifikāciju.
-

-
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Ārvalstu speciālistu kvalifikācijai
jāatbilst speciālista mītnes valsts
prasībām attiecīgo darbu veikšanai.
Attiecībā uz ārvalstu speciālistiem –
arhitektiem – Pretendents iesniedz
apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar
Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma
līgums, tas ne vēlāk kā 5 (piecu)
darbdienu laikā no iepirkuma līguma
noslēgšanas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas
institūcijai deklarāciju par īslaicīgu
profesionālo pakalpojumu sniegšanu
Latvijas Republikā reglamentētajā
profesijā.
Attiecībā uz ārvalstu speciālistiem –
būvdarbu
vadītājiem
un
būvprojektētājiem – Pretendents
iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā,
ja ar Pretendentu tiks noslēgts
iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 5
(piecu) darbdienu laikā no iepirkuma
līguma noslēgšanas normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā iesniegs
atzīšanas institūcijai deklarāciju par
īslaicīgu profesionālo pakalpojumu
sniegšanu
Latvijas
Republikā
reglamentētajā profesijā, kā arī
iesniegs
Pasūtītājam
atzīšanas
institūcijas izsniegto atļauju par
īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai
arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz
speciālists to saņems.

Prasība:

Nr.
(a)

Iesniedzamais dokuments:

Projekta vadītājs, kas atbilst šādām prasībām:
(i)
pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2013.,
2014., 2015. 2016.,
2017 un 2018.gadā
līdz
piedāvājuma iesniegšanas
datumam) ir pieredze
vismaz 1 (viena)
projektēt – būvēt
(Design and Build) līguma
realizācijas
vadībā, kur veikti
jaunas būvniecības vai
pārbūves būvdarbi ēkā
vismaz
10 000 m²
apjomā vai, kura
līgumcena ir vismaz
10 000 000 EUR,
neskaitot
PVN.
Objektam
jābūt
pieņemtam
ekspluatācijā;
(ii)

Aizpildīta 6. pielikumā ietvertā
personāla veidlapa.
Akta
par
būves
pieņemšanu
ekspluatācijā kopija (par katru no
pieredzes objektiem) vai atbilstoša
ārvalsts dokumenta kopija.
Rakstiska pasūtītāja atsauksme par
realizētiem projektiem, speciālista
lomu, ietverot sniegto pakalpojumu
aprakstu, pakalpojuma sniegšanas
laiku.
Speciālās atļaujas pieejai valsts
noslēpumam kopija.

ir spēkā esoša speciālā
atļauja pieejai valsts
noslēpumam ar 3.
(trešās) vai augstākas
kategorijas pakāpi.

Projekta vadītājs nevar pildīt arī kādu no
nolikumā
norādītajiem
citiem
būvspeciālista amatiem (lomām).
(b)

Būvprojekta vadītājs,
atbilst šādām prasībām:

kas -

(i)

ir
spēkā
esošs arhitekta prakses vai
būvprakses sertifikāts ēku
konstrukciju
projektēšanā;
-

(ii)

ir spēkā esoša speciālā
atļauja pieejai valsts
noslēpumam ar 3.
(trešās) vai augstākas
kategorijas pakāpi.

(iii)

Pēdējo 5 (piecu) gadu
laikā (t.i., 2013.,
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Aizpildīta 6. pielikumā ietvertā
personāla veidlapa.
Būvprakses sertifikāta kopija vai
atbilstoša ārvalsts dokumenta kopija.
Speciālās atļaujas pieejai valsts
noslēpumam kopija.
Būvvaldē akceptēta būvprojekta
ģenerālplāna lapas kopija vai
būvatļaujas
ar
atzīmi
par
projektēšanas nosacījumu izpildi
kopija vai atbilstoša ārvalsts
dokumenta kopija.

Prasība:

Nr.

Iesniedzamais dokuments:

2014., 2015., 2016., 2017. un 2018. gadā
līdz
piedāvājuma
iesniegšanai)
kā
būvprojekta vadītājam
ir pieredze vismaz:
-

-

-

Akta
par
būves
pieņemšanu
ekspluatācijā kopija vai atbilstoša
ārvalsts dokumenta kopija.

1 (vienas) publiskas
III grupas ēkas jaunas
būvniecības
vai
pārbūves būvprojekta
izstrādē, kur ēkas
būvējamā platība ir
vismaz 5000 m2; un
1 (vienas) jaunas
būvniecības
būvprojekta izstrādē,
kur ēkas platība ir
vismaz 1000 m2;
Kāds no augstāk
minētajiem
būvprojektiem
saturēja
valsts
noslēpuma objektu.

Pieredzi apliecinošiem būvprojektiem ir
jābūt pilnībā izstrādātiem, akceptētiem
būvvaldē
vai
saņemtai
atzīmei
būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu
izpildi, ir veikti autoruzraudzības darbi
un objekti nodoti ekspluatācijā.
(c)

Atbildīgais
būvdarbu vadītājs, kas atbilst šādām
prasībām:
(i)

ir
spēkā
esošs
būvprakses sertifikāts ēku
būvdarbu
vadīšanā;
-

(ii)

ir spēkā esoša speciālā
atļauja pieejai valsts
noslēpumam ar 3. (trešās) vai augstākas
kategorijas pakāpi;

(iii)

pēdējo 5 (piecu) gadu
laikā (t.i., 2013.,
2014., 2015., 2016.,
2017. un 2018. gadā
līdz
piedāvājuma
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Aizpildīta 6. pielikumā ietvertā
personāla veidlapa.
Būvprakses sertifikāta kopija vai
atbilstoša ārvalsts dokumenta kopija.
Speciālās atļaujas pieejai valsts
noslēpumam kopija.
Akta
par
būves
pieņemšanu
ekspluatācijā kopija vai atbilstoša
ārvalsts dokumenta kopija.
Atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību
raksta vai būvatļaujas kopiju (ja
būvatļaujā
minēts
atbildīgais
būvdarbu vadītājs) vai atbilstoša
ārvalsts dokumenta kopija.

Prasība:

Nr.

Iesniedzamais dokuments:

iesniegšanas dienai) ir
pieredze
kā
atbildīgajam
būvdarbu vadītājam
vismaz 2 (divos)
objektos
(darbi
pabeigti,
objekti
nodoti ekspluatācijā),
katrā no kuriem veikti
jaunas būvniecības vai
pārbūves būvdarbi III
grupas publiskās ēkās
(kur
vienā
ēkā
paredzēts vienlaikus
uzturēties vairāk nekā
100 cilvēkiem) ar
platību
vismaz
5 000 m² un ēku
būvdarbu
kopējās
izmaksas pārsniedz
5 000 000,00 EUR
(piecus miljonus euro
00 centus) bez PVN.
(d)

-

Projektētāji:
(i)

(ii)

arhitektūras daļas
vadītājs, kuram ir
spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts;
ēku
konstrukciju
projektētājs, kuram ir
spēkā esošs sertifikāts
ēku
konstrukciju
projektēšanā;

(iii)

ūdensapgādes
un
kanalizācijas
sistēmu projektētājs,
kuram ir spēkā esošs
sertifikāts
ūdensapgādes
(ieskaitot
ugunsdzēsības
sistēmas)
un
kanalizācijas sistēmu
projektēšanā;

(iv)

siltumapgādes,
ventilācijas un gaisa
kondicionēšanas
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Aizpildīta 6. pielikumā ietvertā
personāla veidlapa par katru
speciālistu.
Katra speciālista sertifikāta kopija vai
atbilstoša ārvalsts dokumenta kopija.
Speciālās atļaujas kopija tiem
speciālistiem, kam tā prasīta.

Prasība:

Nr.

Iesniedzamais dokuments:

sistēmu projektētājs,
kuram ir spēkā esošs
sertifikāts
siltumapgādes,
ventilācijas un gaisa
kondicionēšanas
sistēmu projektēšanā;
(v)

elektroietaišu
projektētājs, kuram ir
spēkā esošs sertifikāts
elektroietaišu
projektēšanā;

(vi)

elektronisko sakaru
sistēmu un tīklu
projektētājs, kuram
ir:

-

spēkā esošs sertifikāts
elektronisko sakaru
sistēmu
un
tīklu
projektēšanā;
spēkā esoša speciālā
atļauja pieejai valsts
noslēpumam ar 3.
(trešās) vai augstākas
kategorijas pakāpi;

-

(vii)

(e)

ceļu
projektētājs,
kuram ir spēkā esošs
sertifikāts
ceļu
projektēšanā.
-

Būvdarbu vadītāji:
(i)

Elektroietaišu
izbūves
darbu
vadītājs, kuram ir spēkā
esošs
būvprakses sertifikāts,
kas piešķir tiesības vadīt
attiecīgos
būvdarbus;

(ii)

Elektronisko sakaru
sistēmu un tīklu
izbūves
darbu
vadītājs,
kuram
papildus
pārējām
zemāk
minētājām
prasībām:
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Aizpildīta 6. pielikumā ietvertā
personāla veidlapa par katru
speciālistu.
Sertifikāta kopija tiem speciālistiem,
kam tā prasīta, vai atbilstoša ārvalsts
dokumenta kopija.
Speciālās atļaujas kopija tiem
speciālistiem, kam tā prasīta.

Prasība:

Nr.
-

-

Iesniedzamais dokuments:

Ir
spēkā
esošs
būvprakses sertifikāts,
kas piešķir tiesības
vadīt
attiecīgos
būvdarbus;
Ir spēkā esoša speciālā
atļauja pieejai valsts
noslēpumam ar 3.
(trešās) vai augstākas
kategorijas pakāpi;

(iii)

Siltumapgādes,
ventilācijas,
rekuperācijas
un
aukstumapgādes
sistēmu
izbūves
darbu
vadītājs,
kuram ir spēkā esošs
būvprakses sertifikāts,
kas piešķir tiesības
vadīt
attiecīgos
būvdarbus;

(iv)

Ūdensapgādes
un
kanalizācijas
sistēmu
izbūves
darbu
vadītājs,
kuram ir spēkā esošs
būvprakses sertifikāts,
kas piešķir tiesības
vadīt
attiecīgos
būvdarbus,

kuriem pēdējo 5 (piecu) gadu
laikā (t.i., 2013., 2014., 2015.,
2016. 2017. un 2018. gadā līdz
piedāvājuma
iesniegšanas
dienai) ir pieredze attiecīgo
sadaļu darbu vadīšanā kā
atbildīgajam attiecīgas daļas
vadītājam:
vismaz 2 (divos)
objektos
(darbi
pabeigti,
objekts
nodots ekspluatācijā),
kuros veikti jaunas
būvniecības
vai
pārbūves būvdarbi III
grupas publiskā ēkā
(kurā
paredzēts
vienlaikus uzturēties
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Prasība:

Nr.

-

(v)

(f)

Iesniedzamais dokuments:

vairāk
nekā
100
cilvēkiem) ar platību
vismaz 5 000 m2.
vismaz 1 (vienā)
objektā
(darbi
pabeigti,
objekts
nodots ekspluatācijā),
kurā veikti jaunas
būvniecības būvdarbi
III grupas publiskā
ēkā (kurā paredzēts
vienlaikus uzturēties
vairāk
nekā
100
cilvēkiem).
Ceļu
būvdarbu
vadītājs, kuram ir
spēkā
esošs
būvprakses sertifikāts,
kas piešķir tiesības
vadīt
attiecīgos
būvdarbus un kuram
iepriekšējo 5 (piecu)
gadu laikā (t.i., 2013.,
2014., 2015., 2016.
2017. un 2018. gadā
līdz
piedāvājuma
iesniegšanas dienai) ir
pieredze kā ceļu
būvdarbu vadītājam
vismaz
2
(divu)
līdzīga
rakstura
būvdarbu
vadīšanā
(t.i.,
teritorijas
labiekārtošanas,
kā
ietvaros veikti arī
asfaltēšanas
un
bruģēšanas
darbi
(darbi
pabeigti,
objekts
nodots
ekspluatācijā)), kur
vismaz vienā objektā
veikto darbu apjoms ir
vismaz 20 000 m2.

Tāmētājs, kuram ir spēkā esoša speciālā atļauja pieejai
valsts noslēpumam ar 3. (trešās)
vai
augstākas
kategorijas pakāpi
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Aizpildīta 6. pielikumā
personāla veidlapa.
Speciālās atļaujas kopija.

ietvertā

Prasība:

Nr.
(g)

Iesniedzamais dokuments:

Darba
aizsardzības koordinators, kura izglītība
atbilst
Ministru
kabineta 2003. gada
25. februāra
noteikumu Nr. 92 „Darba
aizsardzības prasības veicot
būvdarbus”
8.1 punkta
prasībām.

Aizpildīta 6. pielikumā ietvertā
personāla veidlapa.
Dokumentu kopijas, kas apliecina
atbilstību noteiktajām prasībām.

7.7.

Ja tas ir nepieciešams Būvniecības, projektēšanas un autoruzraudzības līguma
izpildei, Pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu personu saimnieciskajām,
finansiālajām, tehniskajām un profesionālajām iespējām, neatkarīgi no savstarpējo
attiecību tiesiskā rakstura.

7.8.

Ja Pretendents balstās uz trešās personas saimniecisko stāvokli vai finanšu iespējām,
tad Pretendents un šāda persona uzņemas solidāru atbildību par visa Būvniecības,
projektēšanas un autoruzraudzības līguma izpildi. Šajā gadījumā personai, uz kuras
saimniecisko stāvokli vai finanšu iespējām Pretendents balstās, būs jākļūst par
Būvniecības, projektēšanas un autoruzraudzības līguma dalībnieci.

8.

PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠ ANAS LAIKS, VIETA UN KĀRTĪBA

8.1.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 14.decembra plkst. 11.00, EIS e-konkursu
apakšsistēmā.

8.2.

Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām. Atsaukto piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta pa
pastu atpakaļ Pretendentam.

8.3.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, tas
netiek atvērts un tiek uzskatīts par neiesniegtu.

9.

PIEDĀVĀJUMA DERĪGUMA TERMIŅŠ

9.1.

Piedāvājumam jābūt derīgam 180 (viens simts astoņdesmit) dienas, sākot ar dienu,
kas seko aiz nolikuma 8.1. punktā noteiktā datuma.

9.2.

Pasūtītājs var lūgt Pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu.

10.

PIEDĀVĀJUMĀ
NOFORMĒJUMS

10.1.

Iepirkumā tiks pieņemts un vērtēts piedāvājums, kas atbildīs un būs iesniegts
atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma prasībām.

10.2.

Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski papīra formātā
vai elektroniski atbilstoši nolikuma 8.1.punktā noteiktajam un atbilstoši nolikumā un
tā pielikumos pievienotajās veidlapās dotajai formai un tekstam.

10.3.

Piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti:

10.3.1.

Piedāvājuma nodrošinājuma dokuments, kas atbilst šādām prasībām:

IEKĻAUJA MIE
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DOKUMENTI

UN

(a)

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt no Pretendenta puses neatsaucamam,
100 000 EUR (viens simts tūkstoši euro) apmērā, un tam jābūt spēkā 180
(viens simts astoņdesmit) dienas, sākot ar dienu, kas seko aiz nolikuma
8.1. punktā noteiktā datuma.

(b)

Piedāvājuma nodrošinājums drīkst būt:
(i)

bankas garantija;

(ii)

apdrošināšanas polise (kopā ar līgumu, noteikumiem un
apdrošināšanas prēmijas apmaksas dokumentu).

(c)

Piedāvājuma nodrošinājuma dokumentiem jābūt elektronisko dokumentu
formā, parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un jāsatur laika zīmogs.

(d)

Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:

(e)

(i)

garantijas devējam jābūt Latvijas Republikas, citas Eiropas
Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts
kredītiestādei, kas ir finansiāli stabila un reģistrācijas valstī
pienācīgi licencēta;

(ii)

garantijas devējam bez nosacījumiem vai izņēmumiem
jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājumu
(garantijas) summu šī nolikuma 10.3.1(h) apakšpunktā
noteiktajos gadījumos;

(iii)

garantijai jābūt spēkā nolikumā noteiktajā termiņā;

(iv)

garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

(v)

Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta
pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

(vi)

garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas
(International Chamber of Commerce (ICC)) izdotie Vienotie
noteikumi par pieprasījuma garantijām („Uniform Rules for
Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz
jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības
kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas
Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo
garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.

Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:
(i)

apdrošinātājam jābūt Latvijas Republikas, citas Eiropas
Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts
apdrošināšanas sabiedrībai, kas ir finansiāli stabila un
reģistrācijas valstī pienācīgi licencēta;

(ii)

apdrošinātājam bez nosacījumiem vai izņēmumiem jāapņemas
samaksāt
Pasūtītājam
piedāvājuma
nodrošinājuma
(apdrošināšanas) summu šī nolikuma 10.3.1(h) apakšpunktā
noteiktajos gadījumos;

(iii)

apdrošināšanas polisei jābūt spēkā nolikumā noteiktajā termiņā
un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i.,
apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma
iesniegšanas brīdi, ko pierāda ar piedāvājumā iekļautu samaksu
apliecinošu dokumentu;
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(iv)

polisei jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

(v)

Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa
no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;

(vi)

prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi,
izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.

(f)

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad
piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz
visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam piedāvājuma
nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam
piedāvājumā).

(g)

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

(h)

(i)

nolikuma 10.3.1(a) apakšpunktā noteiktajā
nodrošinājuma spēkā esamības termiņā,

(ii)

līdz dienai, kad Pretendents iesniedz Būvniecības, projektēšanas
un autoruzraudzības līguma izpildes nodrošinājumu.

Nodrošinājuma
devējam
nodrošinājuma summu, ja:

jāizmaksā

Pasūtītājam

piedāvājuma

piedāvājuma

(i)

Pretendents atsauc savu piedāvājumu,
piedāvājuma nodrošinājums,

kamēr

ir

spēkā

(ii)

Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma
izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis
paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu,

(iii)

Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma
izvēles kritēriju, neparaksta Būvniecības, projektēšanas un
autoruzraudzības līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

10.3.2.

Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 4. pielikumā „Tehniskais
piedāvājums” un 2. pielikumā “Tehniskā specifikācija” ietvertajai informācijai, un
ko ir parakstījis Pretendenta pārstāvis. Piedāvājuma varianti nav atļauti.

10.3.3.

Finanšu piedāvājums, kas atbilst šādiem noteikumiem:
(a)

Finanšu piedāvājums ir aizpildīts un pretendenta pārstāvja parakstīts
nolikuma 3. pielikums „Finanšu piedāvājums”. Sagatavojot finanšu
piedāvājumu, jāņem vērā arī nolikuma 2. pielikumā “Tehniskā
specifikācija” ietvertās prasības. Piedāvājuma varianti nav atļauti.

(b)

Pretendents ir atbildīgs par to, ka tā Finanšu piedāvājumā ietvertie aprēķini
atbilst no 1. pielikuma “Būvprojekts” grafiskās daļas izrietošajiem
apjomiem un 2. pielikumā “Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām.

(c)

Finanšu piedāvājumā norādītā piedāvātā līgumcena jānosaka euro bez
pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN) ar precizitāti 2 (divas)
zīmes aiz komata.

(d)

Līgumcenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi
paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.
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(e)

Vērtību “0” Finanšu piedāvājumā atļauts lietot tikai tad, ja konkrētās
izmaksas netiek paredzētas ne konkrētajā Finanšu piedāvājuma pozīcijā, ne
citā pozīcijā.

(f)

Ja Pretendents piedāvā atlaides, tās jānorāda kā “atlaide” gan pie konkrētās
Finanšu piedāvājuma pozīcijas, kurai piedāvā atlaidi, gan arī atsevišķi
jānorāda un jāņem vērā pie galīgās piedāvājuma cenas.

(g)

Līgumcena tiek fiksēta uz visu Būvniecības, projektēšanas un
autoruzraudzības līguma izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot
Būvniecības, projektēšanas un autoruzraudzības līgumā paredzētajos
gadījumos.

10.3.4.

Šī nolikuma 7. punktā noteiktie Pretendentu atlases (kvalifikācijas) dokumenti, t.sk.
ciktāl nepieciešams – par personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst noteiktajām prasībām, un apakšuzņēmēju, kura
veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no
kopējās līguma vērtības.

10.3.5.

Informācija brīvā formā par Pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu likuma
43.panta otrajā daļā minētajiem izslēgšanas gadījumiem, ja tāda pastāv. Šajā
gadījumā Pretendents var pievienot arī skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā
kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma
atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem,
organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību
un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

10.3.6.

Atbilstoši 7. pielikumā “Apakšuzņēmēju saraksts” sniegtajai formai informācija par
visiem Pretendenta apakšuzņēmējiem. Tiem Pretendenta apakšuzņēmējiem, kas
veiks darbus, kuru izpildei nepieciešama piekļuve valsts noslēpumam, jāiesniedz
spēkā esošs 3. (konfidenciāli) vai augstākas kategorijas atbilstošās nacionālās
drošības iestādes izsniegts Industriālās drošības sertifikāts, kas piešķir konkrētajam
komersantam tiesības apstrādāt valsts noslēpuma objektu pasūtītāja un komersanta
telpās, vai nu apstrādei neizmantojot, vai izmantojot akreditētas informācijas
sistēmas, bet ārvalsts komersantiem jāiesniedz spēkā esošs 3. (konfidenciāli) vai
augstākas kategorijas Industriālās drošības sertifikāts, ko ir izsniegusi tādas valsts
nacionālā drošības iestāde, ar kuru Latvijai ir noslēgts līgums, kas pieļauj konkrētajā
ārvalstī reģistrētam komersantam lietot Latvijas valsts noslēpuma objektus, ko par
derīgu izmantošanai Latvijas Republikā ir atzinis Satversmes aizsardzības birojs, un
kas apliecina komersanta tiesības apstrādāt valsts noslēpuma objektu pasūtītāja un
komersanta telpās, vai nu apstrādei neizmantojot, vai izmantojot akreditētas
informācijas sistēmas. Ja Industriālās drošības sertifikāta derīguma termiņš ir mazāks
par 4 (četriem) mēnešiem, Pretendentam ir jāiesniedz pierādījumi, ka ir iesniegti
dokumenti Industriālā drošības sertifikāta pagarināšanai.

10.3.7.

Atbilstoši 8. pielikumā “Saraksts ar personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās”
sniegtajai formai informācija par visām personām, uz kuru iespējām Pretendents
balstās, un šo personu un Pretendenta parakstīts apliecinājums vai vienošanās, vai citi
pierādījumi par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā Būvniecības,
projektēšanas un autoruzraudzības līguma izpildei.

10.3.8.

Nolikuma 15.4.punktā minētie sertifikāti, ja tādi ir.

10.4.

Pretendents, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām pretendentu atlases prasībām, kā sākotnējo pierādījumu drīkst iesniegt
Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt
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Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst
paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz
kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par
līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā
norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība
ir vismaz 10% (desmit procenti) no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība
iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās
dalībnieku. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma
procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina,
ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras
dokumenta veidlapa atrodama interneta vietnē https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=lv#.
10.5.

Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un
iesniegšanu Pasūtītājam.

10.6.

Piedāvājuma dokumentiem jābūt valsts valodā. Ārvalstu institūciju izdotie
dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu valsts valodā, kas noformēts
atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 558
“Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām. Par
dokumentu tulkojuma pareizību atbild Pretendents.

10.7.

Piedāvājumā drīkst iesniegt dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus. Piedāvājumā
vai pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentu
oriģinālus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt
izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam un
Elektronisko dokumentu likumam, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam
jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likuma
prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu
atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.

10.8.

Piedāvājuma dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi,
svītrojumi un papildinājumi. Kļūdainie ieraksti jāpārsvītro un jebkurš labojums
jāatrunā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 558
“Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām. Ja
piedāvājuma dokumentos nepieciešams aizkrāsot informāciju, lai aizsargātu trešās
personas komercnoslēpumu, aizkrāsojamās informācijas apjoms iepriekš jāsaskaņo
ar Pasūtītāju.

10.9.

Piedāvājumam jāatbilst šādām prasībām:

10.9.1.

Piedāvājums jānoformē atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā un Ministru
kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu
izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību
iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un
pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”
noteiktajām prasībām;

10.9.2.

Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un
laika zīmogu, vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko
parakstu.

10.10.

Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir
pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.
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10.11.

Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jānoformē un
jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai
„Piedāvājuma atsaukums”.

11.

PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠAN A

11.1.

Piedāvājumu atvēršana notiek EIS e-iepirkumu apakšsistēmā atklātā iepirkuma
komisijas sēdē 2018.gada 14.decembrī, plkst. 11.00, VAS “Tiesu namu aģentūra”
telpās Baldones ielā 1B, Rīgā, LV-1007, 411. kab.

11.2.

Personām, kuras vēlas piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, sava dalība
piedāvājumu atvēršanas sanāksmē 1 (vienu) darba dienu iepriekš jāpiesaka Pasūtītāja
kontaktpersonai, kā arī, ierodoties uz piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, jāņem līdz
Latvijas Republikā atzīts personu apliecinošs dokuments.

11.3.

Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma
iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu vai izmaksas.

12.

PRETENDENTU PĀRBAUDE UN ATLASE

12.1.

Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma nodrošinājuma atbilstību nolikumā
noteiktajām prasībām un Pretendentu atbilstību atlases (kvalifikācijas) prasībām, un
izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

12.1.1.

Pretendents atbilst kādam no Publisko iepirkumu likuma 42. pantā vai šī nolikuma
7.2.punktā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem. Iepirkuma komisija
neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā procedūrā ja atzīst, ka Pretendents
nodrošinājis uzticamību atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 43.panta noteikumiem.
Pretendentu izslēgšanas gadījumus Iepirkuma komisija pārbauda Publisko iepirkumu
likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā.

12.1.2.

Pretendents nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikumā prasītajiem dokumentiem vai
dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, vai iesniegtā dokumenta oriģinālam
nav juridiska spēka. Komisija nenoraida piedāvājumu, ja trūkstošo informāciju
(papilddokumentus, papildinformāciju) iespējams iegūt Publisko iepirkumu likuma
41. pantā noteiktajā kārtībā.

12.1.3.

Pretendents neatbilst Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām.

12.1.4.

Piedāvājuma nodrošinājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām.

13.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMU PĀRBAUDE UN ATLASE

13.1.

Komisija pārbauda, vai Pretendents ir aizpildījis nolikuma 3. pielikumu „Finanšu
piedāvājums” atbilstoši prasībām, un finanšu piedāvājuma derīguma termiņu.

13.2.

Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas, vai nav saņemts
nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās cenas.

13.3.

Ja komisija konstatē aritmētisku kļūdu, tā šo kļūdu izlabo un par kļūdas izlabošanu
paziņo Pretendentam. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā aritmētisko
kļūdu labojumus.

13.4.

Ja Pretendents ir piedāvājis atlaidi, komisija vērtē finanšu piedāvājumu ar atlaidi,
tostarp, vai finanšu piedāvājums ar atlaidi nav uzskatāms par nepamatoti lētu.
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13.5.

Komisija ir tiesīga pieprasīt Pretendentam iesniegt piedāvājumā piedāvātās
līgumcenas izmaksu kalkulāciju un citus papildus dokumentus, lai pārliecinātos par
iesniegtās cenas objektivitāti un par to, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums.

13.6.

Ja piedāvājums konkrētam līgumam ir nepamatoti lēts, komisija pirms šā
piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu
par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem un, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē
visus Publisko iepirkumu likuma 53. panta otrajā daļā minētos faktorus.

13.7.

Komisija noraida finanšu piedāvājumu šādos gadījumos:

13.7.1.

Piedāvājuma derīguma termiņš ir īsāks par nolikumā prasīto;

13.7.2.

Nolikuma 3. pielikums „Finanšu piedāvājums” nav aizpildīts atbilstoši noteiktajām
prasībām. Komisija nenoraida piedāvājumu, ja nepieciešamo papildus informāciju
iespējams iegūt Publisko iepirkumu likuma 41. pantā noteiktajā kārtībā.

13.7.3.

Piedāvājums ir nepamatoti lēts.

14.

TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU PĀRBAUDE UN ATLASE

14.1.

Pasūtītājs atlasa to Pretendentu tehniskos piedāvājumus, kuru iesniegtais tehniskais
piedāvājums atbilst šādām prasībām:

14.1.1.

tajā ir ietverta nolikuma 4. pielikumā „Tehniskais piedāvājums” norādītā informācija;

14.1.2.

Pretendents ir apliecinājis, ka Darba uzdevums tam ir saprotams un Pretendents ir
gatavs to izpildīt, kā arī noslēgt Būvniecības, projektēšanas un autoruzraudzības
līgumu saskaņā ar šī iepirkuma noteikumiem.

14.2.

Komisija noraida Tehnisko piedāvājumu, ja Pretendenta Tehniskais piedāvājums
neatbilst nolikuma Kļūda! Nav atrasts atsauces avots.. punkta prasībām.

15.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠAN A

15.1.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. Turpmākajos
punktos aprakstītajā kārtībā tiek izvērtēti to Pretendentu piedāvājumi, kuri atzīti par
atbilstošiem Pretendentu atlasē, un kuru piedāvājumi atzīti par atbilstošiem gan
Tehniskā piedāvājuma, gan Finanšu piedāvājuma pārbaudē, t.sk., nav atzīti par
nepamatoti lētiem.

15.2.

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, ņemot vērā sekojošus kritērijus
un to īpatsvaru:
Nr.
p.k.
1.

2.

3.

Kritēriji

Maksimālais
punktu skaits

C
Cena par cietuma ēku kompleksa būvniecību (EUR bez PVN)
(neskaitot Finanšu piedāvājumā izrēķināto pasūtītāja rezervi).
A
Avansa apmērs. Maksimālais pieejamais avansa apmērs ir 5%
(pieci procenti) no piedāvātās cenas.
K
Ieviestās vadības sistēmas

76
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15

9

Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits viena Komisijas
locekļa vērtējumā

100

15.3.

Punktu piešķiršanas metodoloģija:

15.3.1.

Cena (C) tiek vērtēta, pamatojoties uz Pretendenta Finanšu piedāvājumā piedāvāto
galīgo cenu. Punktus aprēķina, izmantojot šādu formulu:
Cn=P x (Cmin/Cpied), kur:

-

Cn – cenas novērtējuma rezultāts;

punktu skaits;

P – cenas īpatsvars, cenai noteiktais maksimālais iespējamais

-

Cmin – lētākā piedāvātā cena finanšu piedāvājumā, kas atlasīts;

-

Cpied – vērtējamā piedāvājuma cena.

Pretendents, kuram ir viszemākā piedāvātā cena, saņem 76
punktus, bet pārējie saskaņā ar formulu proporcionāli mazāk.
15.3.2.

Avansa izmaksas apmērs (%) Būvniecības, projektēšanas un projektēšanas līguma
izpildes laikā (A) tiek vērtēts, pamatojoties uz Pretendenta finanšu piedāvājumā
ietverto informāciju. Maksimālais Pretendentam pieejamais avansa apmērs ir 5%
(pieci procenti) no piedāvātās cenas. Punkti tiks piešķirti saskaņā ar šādiem
kritērijiem.
Avansa izmaksas apmērs (%) Punktu skaits
Avanss nav nepieciešams – 0%
15
1%
12
2%
9
3%
6
4%
3
5%
0

15.4.

Par ieviestajām vadības sistēmām punkti tiek piešķirt saskaņā ar šādiem apakškritērijiem:

Pretendentam (vai Pretendenta dalībniekam, ja Pretendents ir 3 punkti
piegādātāju
apvienība
vai
personālsabiedrība)
ir
ISO 9001:2008, vai ekvivalents neatkarīgas atzītas un/vai
akreditētas institūcijas izdots sertifikāts
Pretendentam (vai Pretendenta dalībniekam, ja Pretendents ir 3 punkti
piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) ir OHSAS
18001:2007, vai ekvivalents neatkarīgas atzītas un/vai
akreditētas institūcijas izdots sertifikāts.
Pretendentam (vai Pretendenta dalībniekam, ja Pretendents ir 3 punkti
piegādātāju
apvienība
vai
personālsabiedrība)
ir
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ISO 14001:2004, vai ekvivalents neatkarīgas atzītas un/vai
akreditētas institūcijas izdots sertifikāts.

15.5.

Vērtēšanā tiks izmantota Pretendenta piedāvājumā ietvertā informācija, katram
Konkursa Komisijas loceklim to vērtējot individuāli. Pretendenta piedāvājuma
iegūtie punkti tiek noteikti, summējot visu Komisijas locekļu individuālos vērtējumus
un nosakot Pretendenta piedāvājuma vidējo vērtējumu. Konkursa komisijas locekļi,
individuāli vērtējot, pamato savu lēmumu. Par saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu Konkursa komisija atzīs piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko galīgo
vērtējumu (punktu summu) saskaņā ar šādu formulu:

𝑅𝑛 =

𝐶𝑛+𝐴𝑛+𝐾𝑛
𝑆𝑛

, kur

Rn – piedāvājuma gala novērtējums (punktos);
Cn – cenas novērtējuma rezultāts;
An – pieprasītā avansa maksājuma novērtējuma rezultāts;
Kn – vadības sistēmu novērtējuma rezultāts;
Sn – iepirkuma komisijas locekļu skaits, kas piedalījušies piedāvājuma vērtēšanā.
15.6.

Gadījumā, ja divi vai vairāk piedāvājumi saņem vienādu novērtējumu, tad Pasūtītājs
piedāvājumu izvēlas pēc tā, kuram Pretendentam tiek piedāvāts atbildīgais būvdarbu
vadītājs ar lielāko pieredzi (Pasūtītāja prasībām atbilstoši objekti).

16.

LĪGUMA SLĒGŠANA

16.1.

Būvniecības, projektēšanas un autoruzraudzības līgumu slēdz, ja nepastāv tiesiski
šķēršļi to noslēgt un 10 (desmit) darbdienu laikā no brīža, kad Pretendents ir saņēmis
Pasūtītāja uzaicinājumu parakstīt Būvniecības, projektēšanas un autoruzraudzības
līgumu, izraudzītais Pretendents ir iesniedzis:

16.1.1.

piegādātāju apvienības sabiedrības līgumu vai reģistrējis personālsabiedrību un
iesniedzis tās reģistrācijas apliecības kopiju (ja tas nepieciešams saskaņā ar nolikuma
6.1.2. punktu);

16.1.2.

informāciju, kas apliecina Pretendenta reģistrēšanos Būvkomersantu reģistrā (attiecas
uz Pretendentu, kas nebija reģistrējies Būvkomersantu reģistrā);

16.1.3.

parakstītu Būvniecības, projektēšanas un autoruzraudzības līgumu kopā ar:

16.2.

(a)

profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, kas atbilst
Būvniecības, projektēšanas un autoruzraudzības līguma 10.1. punktam;

(b)

būvniecības visu risku apdrošināšanas polisi, kas atbilst Būvniecības,
projektēšanas un autoruzraudzības līguma 10.2. punktam;

(c)

līguma izpildes garantiju, kas atbilst Būvniecības, projektēšanas un
autoruzraudzības līguma 10.6. punktam.

Būvniecības, projektēšanas un autoruzraudzības līgumu slēdz uz Pretendenta
piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 9. pielikumam „Būvniecības, projektēšanas
un autoruzraudzības līgums”. Līgumam pievieno iepirkuma laikā veikto saraksti ar
Pretendentu, kas ir svarīga līguma izpildei.
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16.3.

17.

Komisija ir tiesīga piešķirt līguma izpildes tiesības nākamā saimnieciski izdevīgākā
piedāvājuma iesniedzējam, ja izvēlētais Pretendents:
(a)

nolikumā noteiktajos gadījumos un nolikuma 16.1. punktā noteiktajos
termiņos neiesniedz nolikuma 16.1. punktā noteiktos dokumentus;

(b)

atsakās slēgt Būvniecības, projektēšanas un autoruzraudzības līgumu;

(c)

Būvniecības, projektēšanas un autoruzraudzības līgums nestājas spēkā
saskaņā ar tā 18.2. punktu.

PIELIKUMI
-

1. pielikums: Būvprojekts
2. pielikums: Tehniskā specifikācija
3. pielikums: Finanšu piedāvājums
4. pielikums: Tehniskais piedāvājums
5. pielikums: Pretendenta pieredze
6. pielikums: Personāla veidlapa
7. pielikums: Apakšuzņēmēju saraksts
8. pielikums: Saraksts ar personām, uz kuru iespējām pretendents balstās
9. pielikums: Būvniecības, projektēšanas un autoruzraudzības līguma projekts
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