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I N FOR M Ā C IJ A  PA R  GR OZĪ J U M I E M  NOL I KU M Ā  
Ventspilī 

 

19.01.2015. Nr. 1.  

 

 

Par iepirkumu Nr. VND2014/70 ERAF 

 

 Iepirkumu komisija informē, ka atklāta konkursa „Ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklu rekonstrukcija un izbūve Jūrkalnes ciemā, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā 

projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Jūrkalnes pagasta Jūrkalnes 

ciemā” ietvaros 1. kārtas 1., 2. būves daļa un 2. kārta” nolikumā ir veikti grozījumi, 

saskaņā ar zemāk norādīto informāciju. 

N.p.k. Nolikuma vecā redakcija Nolikuma Jaunā redakcija 

1. 
4.3.Ja Pretendentu iesniegtie finanšu 

piedāvājumi pārsniegs Pasūtītāja līguma 

realizācijai paredzētās finanšu iespējas, 

Pasūtītājs var atteikties no 2. un 3. 

iepirkuma daļas (1. kārtas 2.daļas) 

būvdarbiem. 

4.3.Ja Pretendentu iesniegtie finanšu 

piedāvājumi pārsniegs Pasūtītāja 

līguma realizācijai paredzētās finanšu 

iespējas, Pasūtītājs var atteikties no 2. 

un 3. iepirkuma daļas (1. kārtas 2.daļas 

un 3. iepirkuma daļas) būvdarbiem. 

2. 
4.5. Iepirkuma līguma izpilde  
Būvdarbiem (abām iepirkuma daļām) – 5 

(pieci) mēneši no būvatļaujas saņemšans 

dienas. (Orientējošais līguma noslēgšanas 

datums 2015.gada 16.februāris). Nodošana 

ekspluatācijā 1(viens)  mēnesis. 

4.5. Iepirkuma līguma izpilde  
Būvdarbiem (visām iepirkuma daļām) 

– 5 (pieci) mēneši no būvatļaujas 

saņemšans dienas. (Orientējošais 

līguma noslēgšanas datums 2015.gada 

2.marts). Nodošana ekspluatācijā 2 

(divas) nedēļas pēc būvdarbu 

pabeigšanas. 

3. 
6.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var 

iesniegt līdz 2015.gada 20. janvārim 

plkst.10:00 Ventspils novada domē 

10.kab., Skolas ielā 4, Ventspilī, 

piedāvājumus iesniedzot personīgi vai 

atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt 

saņemtam šajā punktā norādītajā adresē 

līdz šajā punktā minētajam termiņam. 

Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja 

īpašums. 

 

6.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var 

iesniegt līdz 2015.gada 5. februārim 

plkst.10:00 Ventspils novada 

pašvaldības Iepirkumu nodaļā, Ostas 

ielā 23, Ventspilī, piedāvājumus 

iesniedzot personīgi vai atsūtot pa 

pastu. Pasta sūtījumam jābūt 

saņemtam šajā punktā norādītajā 

adresē līdz šajā punktā minētajam 

termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir 

Pasūtītāja īpašums. 

 

4. 
6.1.4. Piedāvājumi tiks atvērti Ventspils 

novada domē sēžu zālē Skolas ielā 4, 

Ventspilī 2015.gada 20. janvārī plkst. 

6.1.4. Piedāvājumi tiks atvērti 

Ventspils novada pašvaldības 

Iepirkumu nodaļā, Ostas ielā 23, 
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10:00.
 
Piedāvājumu atvēršana ir atklāta 

un tajā var piedalīties pretendenti, kā arī 

citas personas. Pretendents (ja 

pretendents ir fiziska persona) 

piedāvājumu atvēršanā uzrāda personu 

apliecinošu dokumentu, savukārt, 

pretendenta pārstāvis - personu 

apliecinošu dokumentu, kā arī 

dokumentu, kas apliecina tā tiesības 

pārstāvēt attiecīgo pretendentu. 

Ventspilī 2015.gada 5. februārī plkst. 

10:00.
 

Piedāvājumu atvēršana ir 

atklāta un tajā var piedalīties 

pretendenti, kā arī citas personas. 

Pretendents (ja pretendents ir fiziska 

persona) piedāvājumu atvēršanā 

uzrāda personu apliecinošu 

dokumentu, savukārt, pretendenta 

pārstāvis - personu apliecinošu 

dokumentu, kā arī dokumentu, kas 

apliecina tā tiesības pārstāvēt attiecīgo 

pretendentu.  

5. 
6.2.8. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā 

iepakojumā, uz kura norāda: 

d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, 

uzvārdu, telefona un faksa numuru, 

atzīmi ”Piedāvājums atklātam 

konkursam „Ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un 

izbūve Jūrkalnes ciemā, Jūrkalnes 

pagastā, Ventspils novadā projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība 

Ventspils novada Jūrkalnes pagasta 

Jūrkalnes ciemā” ietvaros 1. kārtas 

1., 2. būves daļa un 2. kārta”, 

(identifikācijas nr. VND 

2014/70ERAF) ”Neatvērt līdz 

2015.gada 20.janvārim plkst. 10:00”. 

6.2.8. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā 

ārējā iepakojumā, uz kura norāda: 

d. Pretendenta kontaktpersonas 

vārdu, uzvārdu, telefona un faksa 

numuru, atzīmi ”Piedāvājums atklātam 

konkursam „Ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 

un izbūve Jūrkalnes ciemā, 

Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā 

projekta „Ūdenssaimniecības 

attīstība Ventspils novada Jūrkalnes 

pagasta Jūrkalnes ciemā” ietvaros 1. 

kārtas 1., 2. būves daļa un 2. kārta”, 

(identifikācijas nr. VND 2014/70 

ERAF) ”Neatvērt līdz 2015.gada 

5.februārim plkst. 10:00”. 

6. 
8.2.1. Pretendenta iepriekšējo darbības 

gadu laikā finanšu apgrozījumam 

ūdenssaimniecības objektu būvniecības 

jomā katrā no iepriekšējiem trīs gadiem 

(2011., 2012. un 2013.) jābūt vismaz 3 

(trīs) reizes lielākam par piedāvāto 

līgumcenu, neieskaitot PVN. 

(Pretendenta, kura darbības ilgums ir 

mazāks nekā 3 gadi, finanšu 

apgrozījumam ūdenssaimniecības objektu 

būvniecības jomā par faktisko darbības 

laiku ir jābūt vismaz 3 (trīs) reizes 

lielākam par piedāvāto līgumcenu, 

neieskaitot PVN). 

8.2.1. Pretendenta iepriekšējo darbības 

gadu laikā finanšu apgrozījumam 

ūdenssaimniecības objektu 

būvniecības jomā katrā no 

iepriekšējiem trīs gadiem jābūt vismaz 

3 (trīs) reizes lielākam par piedāvāto 

līgumcenu, neieskaitot PVN. 

(Pretendenta, kura darbības ilgums ir 

mazāks nekā 3 gadi, finanšu 

apgrozījumam ūdenssaimniecības 

objektu būvniecības jomā par faktisko 

darbības laiku ir jābūt vismaz 3 (trīs) 

reizes lielākam par piedāvāto 

līgumcenu, neieskaitot PVN). 

7. 
8.3.1. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) 

gadu (2009., 2010., 2011., 2012., un 

2013. gads)  laikā ir: 

d) ir pabeidzis  3 (trīs) notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu būvniecību katru ar 

jaudu ne mazāk kā 60 m
3
/dnn; 

8.3.1. Pretendents iepriekšējo 5 

(piecu) gadu laikā ir: 

d) ir pabeidzis  3 (trīs) notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu būvniecību katru ar 

jaudu ne mazāk kā 30 m
3
/dnn; 

8. 
8.3.1. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) 

gadu (2009., 2010., 2011., 2012., un 

2013. gads)  laikā ir: 

8.3.1. Pretendents iepriekšējo 5 

(piecu) gadu laikā ir: 

f) ir pabeidzis vismaz 3 (trīs) objektu 
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f) ir pabeidzis vismaz 3 (trīs) objektu 

būvdarbus, kur katrā objektā izbūvēti 

ārējie elektroapgādes kabeļi ar kopējo 

garumu vismaz 200 m; 

būvdarbus, kur katrā objektā izbūvēti 

ārējie elektroap gādes kabeļi ar 

kopējo garumu vismaz 150 m;  

9. 
8.3.2.1. a) iepriekšējo 5 (piecu) gadu 

(2009., 2010., 2011., 2012., un 2013. 

gads) laikā, kā atbildīgais būvdarbu 

vadītājs, ir vadījis vismaz 3 (trīs) 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 

būvdarbu līgumus un vismaz vienā no 

šiem līgumiem veikta cauruļvada izbūve 

esošajā cauruļvadā ne mazāk kā 400 m 

(četri simti metri) ar ievilkšanas jeb 

oderēšanas metodi; 

8.3.2.1. a) iepriekšējo 5 (piecu) gadu 

laikā, kā atbildīgais būvdarbu 

vadītājs, ir vadījis vismaz 3 (trīs) 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 

būvdarbu līgumus un vismaz vienā 

no šiem līgumiem veikta cauruļvada 

izbūve esošajā cauruļvadā ne mazāk 

kā 400 m (četri simti metri) ar 

ievilkšanas jeb oderēšanas metodi; 

10. 
9.3.3. Pretendenta parakstītu izziņu par 

pretendenta finanšu vidējo apgrozījumu 

bez PVN tajā komercdarbības daļā, kas 

attiecas uz ūdenssaimniecības objektu 

būvniecības jomu iepriekšējos 3 (trīs) 

gados (2011., 2012. un 2013.gads), 

norādot apgrozījumu attiecīgajā jomā. Ja 

pretendenta darbības ilgums ir mazāks 

nekā 3 gadi, tas norāda informāciju par 

finanšu apgrozījumu par faktisko 

darbības laiku. 

9.3.3. Pretendenta parakstītu izziņu 

par pretendenta finanšu vidējo 

apgrozījumu bez PVN tajā 

komercdarbības daļā, kas attiecas uz 

ūdenssaimniecības objektu 

būvniecības jomu iepriekšējos 3 (trīs) 

gados, norādot apgrozījumu 

attiecīgajā jomā. Ja pretendenta 

darbības ilgums ir mazāks nekā 3 

gadi, tas norāda informāciju par 

finanšu apgrozījumu par faktisko 

darbības laiku. 

11. 
9.3.4. Auditēts Pretendenta un 

apakšuzņēmēju (ja Pretendents 

Būvniecībai plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus un balstīties uz to 

finanšu iespējām) finanšu pārskats par 

2011., 2012.gadu un 2013.gadu, kā arī 

apliecinājumu par pozitīvu 

pamatkapitālu. (Pretendentiem, kuriem 

nebūs pieejams auditēts finanšu 

pārskats par 2011., 2012.gadu un 

2013.gadu, ir tiesības iesniegt 

pretendenta apliecinātu operatīvo 

bilanci par 2011., 2012.gadu un 

2013.gadu). 

9.3.4. Auditēts Pretendenta un 

apakšuzņēmēju (ja Pretendents 

Būvniecībai plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus un balstīties uz to 

finanšu iespējām) finanšu pārskats 

par iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem, kā 

arī apliecinājumu par pozitīvu 

pamatkapitālu. (Pretendentiem, 

kuriem nebūs pieejams auditēts 

finanšu pārskats par 2011., 2012., 

2013.gadu un 2014.gadu, ir tiesības 

iesniegt pretendenta apliecinātu 

operatīvo bilanci par 2011., 2012., 

2013.gadu un 2014.gadu). (Ja 

Pretendents Būvniecībai plāno 

piesaistīt apakšuzņēmējus un 

balstīties uz to finanšu iespējām, 

Pretendentam ir jāiesniedz 

nodomu protokols vai vienošanās 

par personu apvienības 

(pilnsabiedrības) izveidošanu  ar 

apakšuzņēmējiem, gadījumā, ja 

pretendentam tiks piešķirtas 

līgumslēgšanas tiesības.)   
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12. 
9.3.7. Pretendenta piedāvāto: 

a) būvdarbu vadītāju būvniecības 

speciālistu sertifikātu kopijas vai izdrukas 

no publiskās datu bāzes (Būvspeciālistu 

reģistra) par reģistrāciju; 

Attiecībā uz ārvalstu būvdarbu vadītājiem 

jāiesniedz apliecinājums par to, ka 

būvdarbu vadītājs atbilst izglītības un 

profesionālās kvalifikācijas prasībām 

attiecīgas profesionālās darbības veikšanai 

Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar 

Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma 

līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai 

būvdarbu vadītājs iegūs profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai 

reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā. 

9.3.7. Pretendenta piedāvāto: 

a) būvdarbu vadītāju būvniecības 

speciālistu sertifikātu kopijas vai 

izdrukas no publiskās datu bāzes 

(Būvspeciālistu reģistra), kas apliecina  

sertifikātu atbilstību un derīgumu; 

Attiecībā uz ārvalstu būvdarbu 

vadītājiem jāiesniedz apliecinājums 

par to, ka būvdarbu vadītājs atbilst 

izglītības un profesionālās 

kvalifikācijas prasībām attiecīgas 

profesionālās darbības veikšanai 

Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar 

Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma 

līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai 

būvdarbu vadītājs iegūs profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai 

reģistrēsies attiecīgajā profesiju 

reģistrā. 

Nolikuma pielikumā C „Līguma projekts” 2.6. punktu izteikt šādā redakcijā:  

„2.6. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai līgumu pildītu  konkursam iesniegtajā piedāvājumā 

norādītais Būvdarbu vadītājs(-i). Būvdarbu vadītāja(-u) nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēju 

pasūtītāja rakstisku piekrišanu, Būvuzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas 

speciālistu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs vienpusēji var lauzt līgumu.” 

 

Nolikuma pielikumā C „Līguma projekts” 5.2. punktu izteikt šādā redakcijā: 

„5.2. Būvuzņēmējs visus Būvdarbus pabeidz 5 (piecu) mēnešu laikā no būvatļaujas 

saņemšanas dienas. Būvdarbu pabeigšanu fiksē ar Pušu parakstītu aktu par darbu 

pabeigšanu.” 

 

Nolikuma pielikumā C „Līguma projekts” 5.4. punktu izteikt šādā redakcijā: 

„5.4.Pilnīgu Līgumā noteikto ar būvniecības procesu saistīto saistību izpildi, un iesniegšanu 

pasūtītājam Būvuzņēmējs pabeidz 2 (divu) nedēļu laikā no 5.2.punktā minētā termiņa.” 

 

Nolikuma pielikumā C „Līguma projekts” 6. punktu „Apdrošināšana” izteikt šādā 

redakcijā: 

“6.1. Būvuzņēmējs uzņemas noslēgt būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas un būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumus, 

atbilstoši 2014.gada 19.augusta MK noteikumu Nr. 502  “Noteikumi par būvspeciālistu un 

būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām, apdrošināšanas 

noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.” 

Nolikuma pielikumā C „Līguma projekts” 8.11. punktu izteikt šādā redakcijā: 

„8.11. 3 (trīs) dienu laikā pēc 8.10. punktā minētā akta abpusējās parakstīšanas, Būvuzņēmējs 

iesniedz pasūtītājam visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta 

dokumentāciju, Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju, digitālos 

uzmērījumus u.c.).” 

 

Nolikuma pielikumā C „Līguma projekts” 9.3. punktu izteikt šādā redakcijā: 
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„9.3. Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos Līguma 5.3. punktā noteikto izpildes termiņu, tas  

maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto 

dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.” 

 

Nolikuma pielikumā C „Līguma projekts” 9.4. punktu izteikt šādā redakcijā: 

„9.4. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 4.punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā 

Būvuzņēmējam līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru 

maksājumu kavējumu dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma 

summas.” 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs      Māris Dadzis 

 


