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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 

 

01.10.2012. Nr. 1.  

 

 

Par iepirkumu Nr. VND2012/49 ERAF 

 

 Iepirkumu komisija informē, ka ir konstatētas kļūdas – atklāta konkursa 

„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Ventspils novada 

Vārves pagasta Zūru ciemā projekta „Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciema 

ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros” nolikumā un tajā ir veikti grozījumi, saskaņā ar 

zemāk norādīto informāciju. 

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

1. 
5. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme 

Nav paredzēta. 

5. Ieinteresēto piegādātāju 

sanāksme. 

5.1.  Ieinteresēto piegādātāju 

sanāksme nav paredzēta. 

5.2.  Ieinteresētajam piegādātājam ir 

tiesības ierosināt, lai tiek rīkota 

ieinteresēto piegādātāju sanāksme. 

Pasūtītājs rīkos ieinteresēto 

piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 

20 dienas pirms piedāvājumu 

atvēršanas dienas tiks saņemti vismaz 

divu ieinteresēto piegādātāju 

priekšlikumu rīkot ieinteresēto 

piegādātāju sanāksmi. 

5.3. Sanāksme tiks rīkota ne vēlāk kā 

10 darbdienas pirms piedāvājumu 

atvēršanas un informācija par 

sanāksmi tiks ievietota pasūtītāja 

mājaslapā internetā vismaz piecas 

darbdienas iepriekš. Pasūtītājs sniegs 

papildu informāciju un atbildēs uz 

sanāksmes laikā uzdotajiem 

jautājumiem. Sanāksmes gaita tiks 

protokolēta. 

2. 
6.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var 

iesniegt līdz 2012.gada 9. oktobrim 

plkst.10:00 Ventspils novada domē 

6.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var 

iesniegt līdz 2012.gada 18. 

oktobrim plkst.10:00 Ventspils 
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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. 

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. 

3. 
6.1.4. Piedāvājumi tiks atvērti Ventspils 

novada domē sēžu zālē Skolas ielā 4, 

Ventspilī 2012.gada 9. oktobrī.
 

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. 

6.1.4. Piedāvājumi tiks atvērti 

Ventspils novada domē sēžu zālē 

Skolas ielā 4, Ventspilī 2012.gada 18. 

oktobrī 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. 

4. 
6.3.8. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā 

iepakojumā, uz kura norāda: 

a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas 

numuru un adresi,  

b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, 

uzvārdu un telefona numuru, 

c. Pretendenta nosaukumu, 

reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir 

juridiska persona vai personālsabiedrība) 

vai personas kodu (ja Pretendents ir 

fiziska persona) un adresi,  

d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, 

uzvārdu, telefona un faksa numuru, 

atzīmi ”Piedāvājums atklātam konkursam 

„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija un izbūve Ventspils 

novada Vārves pagasta Zūru ciemā 

projekta „Ventspils novada Vārves 

pagasta Zūru ciema ūdenssaimniecības 

attīstība” ietvaros” (identifikācijas nr. 

VND 2012/49 ERAF) ”Neatvērt līdz 

2012.gada 9. oktobrim plkst. 10:00”. 

6.3.8. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā 

ārējā iepakojumā, uz kura norāda: 

a. Pasūtītāja nosaukumu, 

reģistrācijas numuru un adresi,  

b. Pasūtītāja kontaktpersonas 

vārdu, uzvārdu un telefona numuru, 

c. Pretendenta nosaukumu, 

reģistrācijas numuru (ja Pretendents 

ir juridiska persona vai 

personālsabiedrība) vai personas 

kodu (ja Pretendents ir fiziska 

persona) un adresi,  

d. Pretendenta kontaktpersonas 

vārdu, uzvārdu, telefona un faksa 

numuru, atzīmi ”Piedāvājums 

atklātam konkursam „Ūdensapgādes 

un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 

un izbūve Ventspils novada Vārves 

pagasta Zūru ciemā projekta 

„Ventspils novada Vārves pagasta 

Zūru ciema ūdenssaimniecības 

attīstība” ietvaros” (identifikācijas nr. 

VND 2012/49 ERAF) ”Neatvērt līdz 

2012.gada 18. oktobrim plkst. 

10:00”. 

5. 
6.2. Piedāvājuma derīguma termiņš 

6.2.1. Pretendenta iesniegtajam 

piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir 

saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma 

6.2. ”IZSLĒGTS” 
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līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 

(deviņdesmit) kalendārās dienas no 

piedāvājumu atvēršanas dienas. 

 

6.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs 

nevar noslēgt iepirkuma līgumu 

piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs 

var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt 

sava piedāvājuma derīguma termiņu.  

 

6.2.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt 

sava piedāvājuma derīguma termiņu, 

Pretendents to rakstiski paziņo 

Pasūtītājam. 

6. 
7.1.8. Nolikuma 7.1.punktā minētie 

nosacījumi attiecas uz pretendentu, 

personālsabiedrību un visiem 

personālsabiedrības biedriem (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) 

vai personu apvienības dalībniekiem (ja 

piedāvājumu iesniedz personu apvienība), 

kā arī uz personām uz kura spējām 

pretendents balstās (ja tādu personu 

pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt). 

7.1.8. Nolikuma 7.1.punktā minētie 

nosacījumi attiecas uz pretendenta 

norādīto apakšuzņēmēju, kura 

veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 

procenti no kopējās iepirkuma 

līguma vērtības, personālsabiedrības 

biedriem, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, un pretendenta 

norādīto personu, uz kuras iespējām 

pretendents balstās, lai apliecinātu, ka 

tā kvalifikācija atbilst iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām(ja tādu personu pretendents 

Būvniecībai plāno piesaistīt). 

7. 
8.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un 

visi personālsabiedrības biedri (ja 

piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visi personu 

apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu 

iesniedz personu apvienība), kā arī 

apakšuzņēmēji (ja Pretendents 

Būvdarbiem plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus un balstīties uz to 

tehniskajām un profesionālajām 

iespējām) normatīvajos tiesību aktos 

noteiktajos gadījumos ir reģistrēti 

komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstīs.  

 

8.1.2. Pretendents, personālsabiedrības 

biedrs, personu apvienības dalībnieks 

(ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība vai personu 

apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja 

Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus un balstīties uz to 

8.1.1. Pretendents, 

personālsabiedrība un visi 

personālsabiedrības biedri (ja 

piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visi personu 

apvienības dalībnieki (ja 

piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība), kā arī apakšuzņēmēji, 

kuru veicamo būvdarbu vai 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 

vismaz 20 procenti no kopējās 

iepirkuma līguma vērtības (ja 

Pretendents Būvdarbiem plāno 

piesaistīt apakšuzņēmējus un 

balstīties uz to tehniskajām un 

profesionālajām iespējām) 

normatīvajos tiesību aktos noteiktajos 

gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā 

vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.  

 

8.1.2. Pretendents, 

personālsabiedrības biedrs, personu 
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tehniskajām un profesionālajām 

iespējām), kas veiks Būvdarbus: 

a. ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā 

vai attiecīgā profesionālā reģistrā 

ārvalstīs, vai Pretendentam ir 

kompetentas institūcijas izsniegta 

licence, sertifikāts vai cits 

līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās 

valsts normatīvie tiesību akti 

paredz profesionālo reģistrāciju, 

licences, sertifikāta vai citus 

līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu, 

un 

b. gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts 

iepirkuma līgums, apņemas apdrošināt 

savu civiltiesisko atbildību atbilstoši 

iepirkumā noteiktajām prasībām. 

apvienības dalībnieks (ja 

piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība vai personu 

apvienība) vai apakšuzņēmējs, kura 

veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 

20 procenti no kopējās iepirkuma 

līguma vērtības (ja Pretendents 

Būvdarbiem plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus un balstīties uz to 

tehniskajām un profesionālajām 

iespējām), kas veiks Būvdarbus: 

a. ir reģistrēts būvkomersantu 

reģistrā vai attiecīgā profesionālā 

reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam 

ir kompetentas institūcijas izsniegta 

licence, sertifikāts vai cits 

līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās 

valsts normatīvie tiesību akti paredz 

profesionālo reģistrāciju, licences, 

sertifikāta vai citus līdzvērtīgu 

dokumentu izsniegšanu, un 

b. gadījumā, ja ar Pretendentu tiek 

noslēgts iepirkuma līgums, 

apņemas apdrošināt savu 

civiltiesisko atbildību atbilstoši 

iepirkumā noteiktajām prasībām. 

8. 
9.2.3. Dokumenti, kas apliecina 

Pretendenta atbilstību Nosacījumiem 

Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā, 

jāiesniedz Pretendentam, 

personālsabiedrībai un visiem 

personālsabiedrības biedriem (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) 

vai visiem personu apvienības 

dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz 

personu apvienība). 

9.2.3. Dokumenti, kas apliecina 

Pretendenta atbilstību Nosacījumiem 

Pretendenta dalībai iepirkuma 

procedūrā, jāiesniedz Pretendentam, 

pretendenta norādītajam 

apakšuzņēmējam, kura veicamo 

būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu 

vērtība ir vismaz 20 procenti no 

kopējās iepirkuma līguma vērtības, 

personālsabiedrībai un visiem 

personālsabiedrības biedriem (ja 

piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visiem personu 

apvienības dalībniekiem (ja 

piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība), kā arī pretendenta norādīto 

personu, uz kuras iespējām 

pretendents balstās, lai apliecinātu, ka 

tā kvalifikācija atbilst iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām. 

9. 
9.3.5. Pretendenta apstiprināts Pretendenta 

un apakšuzņēmēju (ja Pretendents 

Būvdarbiem plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus,  un balstīties uz to 

9.3.5. Pretendenta apstiprināts 

Pretendenta un apakšuzņēmēju, kuru 

veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 
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tehniskajām un profesionālajām iespējām) 

iepriekšējos piecos gados veikto 

līdzvērtīgo būvdarbu saraksts atbilstoši 

Veikto būvdarbu saraksta veidnei (D2 

pielikums) un pasūtītāju atsauksmes par to, 

vai visi darbi ir veikti atbilstoši 

attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi 

pabeigti. 

procenti no kopējās iepirkuma līguma 

vērtības (ja Pretendents Būvdarbiem 

plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai 

balstīties uz to tehniskajām un 

profesionālajām iespējām) iepriekšējos 

piecos gados veikto līdzvērtīgo 

būvdarbu saraksts atbilstoši Veikto 

būvdarbu saraksta veidnei (D2 

pielikums) un pasūtītāju atsauksmes 

par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši 

attiecīgajiem normatīviem un 

pienācīgi pabeigti. 

10. 
9.3.10. Ja Pretendents Būvdarbiem plāno 

piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz 

to tehniskajām un profesionālajām 

iespējām:  

a. apakšuzņēmējiem nododamo 

būvdarbu apraksts atbilstoši 

Apakšuzņēmējiem nododamo 

būvdarbu saraksta veidnei (D5 

pielikums), 

b. rakstisks apakšuzņēmēja 

apliecinājums atbilstoši 

Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnei 

(D6 pielikums) par apakšuzņēmēja 

piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā 

arī apakšuzņēmēja gatavību veikt 

Apakšuzņēmējiem nododamo 

būvdarbu sarakstā norādītos 

būvdarbus un/vai nodot Pretendenta 

rīcībā Būvdarbu veikšanai 

nepieciešamos resursus gadījumā, ja 

ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma 

līgums, 

c. dokumenti, kas apliecina 

apakšuzņēmēja atbilstību 

Nosacījumiem Pretendenta dalībai 

iepirkuma procedūrā, 

d. apakšuzņēmēja komercreģistra vai 

līdzvērtīgas komercdarbību 

reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas 

reģistrācijas apliecības kopija, kā arī 

e. dokumentu vai dokumentus, kas 

apliecina apakšuzņēmēja piedāvājuma 

dokumentus parakstījušās, kā arī 

kopijas un tulkojumus apliecinājušās 

personas tiesības pārstāvēt 

apakšuzņēmēju iepirkuma procedūras 

ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai 

pievieno dokumentu, kas apliecina 

9.3.10. Ja Pretendents Būvdarbiem 

plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, 

kura veicamo būvdarbu vai 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 

vismaz 20 procenti no kopējās 

iepirkuma līguma vērtības, vai 

balstīties uz to tehniskajām un 

profesionālajām iespējām:  

a. apakšuzņēmējiem nododamo 

būvdarbu apraksts atbilstoši 

Apakšuzņēmējiem nododamo 

būvdarbu saraksta veidnei (D5 

pielikums), 

b. rakstisks apakšuzņēmēja 

apliecinājums atbilstoši 

Apakšuzņēmēja apliecinājuma 

veidnei (D6 pielikums) par 

apakšuzņēmēja piedalīšanos 

iepirkuma procedūrā, kā arī 

apakšuzņēmēja gatavību veikt 

Apakšuzņēmējiem nododamo 

būvdarbu sarakstā norādītos 

būvdarbus un/vai nodot 

Pretendenta rīcībā Būvdarbu 

veikšanai nepieciešamos resursus 

gadījumā, ja ar Pretendentu tiks 

noslēgts iepirkuma līgums, 

c. dokumenti, kas apliecina 

apakšuzņēmēja atbilstību 

Nosacījumiem Pretendenta dalībai 

iepirkuma procedūrā, 

d. apakšuzņēmēja komercreģistra vai 

līdzvērtīgas komercdarbību 

reģistrējošas iestādes ārvalstīs 

izdotas reģistrācijas apliecības 

kopija, kā arī 

e. dokumentu vai dokumentus, kas 

apliecina apakšuzņēmēja 

piedāvājuma dokumentus 
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pilnvaru parakstījušās paraksta 

tiesīgās amatpersonas tiesības 

pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

parakstījušās, kā arī kopijas un 

tulkojumus apliecinājušās 

personas tiesības pārstāvēt 

apakšuzņēmēju iepirkuma 

procedūras ietvaros. Juridiskas 

personas pilnvarai pievieno 

dokumentu, kas apliecina pilnvaru 

parakstījušās paraksta tiesīgās 

amatpersonas tiesības pārstāvēt 

attiecīgo juridisko personu. 

11. 
 11. Apakšuzņēmēju nomaiņas 

kārtība 

11.1. Izpildītājs  ir tiesīgs piesaistīt 

personālu un apakšuzņēmējus, kā arī 

papildu personālu un 

apakšuzņēmējus  līguma izpildei. 

Izpildītājam  personālu un 

apakšuzņēmēju, kā arī papildu  

personālu un apakšuzņēmēju 

nomaiņu jāsaskaņo ar Pasūtītāju, ja: 

 

1.1.1. 11.1.1. Izpildītājs personālu, kuru tas 

iesaistījis Līguma izpildē, par kuru 

sniedzis informāciju Pasūtītājam un 

kura kvalifikācijas atbilstību 

izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir 

vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz 

kuru iespējām balstījies, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas 

atbilstību paziņojumā par līgumu un 

iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām.  

Izpildītājs pēc Līguma noslēgšanas 

drīkst nomainīt personālu un 

apakšuzņēmēju, kā arī iesaistīt 

papildu personālu un 

apakšuzņēmējus tikai ar Pasūtītāja 

rakstveida piekrišanu, ievērojot 

Publisko iepirkumu likumā 68.panta 

trešajā daļā noteiktos nosacījumus. 

Pasūtītājs nepiekrīt šā apakšpunktā 

minētā personāla un apakšuzņēmēju 

nomaiņai, ja pastāv kāds no Publisko 

iepirkumu likumā 68.panta trešajā 

daļā noteiktajiem nosacījumiem. 

11.1.2. Izpildītājs drīkst veikt  

Publisko iepirkumu likuma 20.panta 

otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju 

nomaiņu, uz ko neattiecas nolikuma 

11.1.1.apakšpunkta noteikumi, kā arī 
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minētajiem kritērijiem atbilstošu 

apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu 

līguma izpildē, ja iepirkuma 

procedūrā izraudzītais pretendents  

par to paziņojis Pasūtītājam un 

saņēmis Pasūtītāja rakstveida 

piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai 

vai jauna apakšuzņēmēja 

iesaistīšanai līguma izpildē. 

Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja 

nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja 

iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz 

piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas 

Publisko iepirkumu likuma 39.panta 

pirmajā daļā minētie pretendentu 

izslēgšanas nosacījumi, ko Pasūtītājs 

pārbauda atbilstoši Publisko 

iepirkumu likumā noteiktajam. 
 

11.1.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu 

atļaut vai atteikt Izpildītāja  personāla 

vai apakšuzņēmēju nomaiņai vai 

jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanai 

līguma izpildē iespējami īsā laikā, 

bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā 

pēc tam, kad saņēmis visu 

informāciju un dokumentus, kas 

nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 
 

 

12. 
11. Finanšu piedāvājums  

11.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda 

līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks 

veikti Būvdarbi (Būvdarbu kopējā cena), 

kā arī vienības cenas un izmaksu 

pozīcijas izmaksas. Finanšu piedāvājumu 

jāsagatavo atbilstoši Finanšu 

piedāvājuma veidnei (D7 pielikums).  

 

11.2. Finanšu piedāvājumā cenas 

jānorāda latos (LVL) bez PVN. Atsevišķi 

jānorāda Būvdarbu kopējā cena ar PVN 

(iepirkuma līguma summa). 

 

11.3. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir 

saistītas ar Būvdarbu veikšanu, t.sk., 

garantiju izmaksas, būvtāfeles 

izgatavošanas un uzstādīšanas (atbilstoši 

ES fondu publicitātes vadlīniju prasībām) 

izmaksas. 

12. Finanšu piedāvājums  

12.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda 

līgumcena - kopējā cena, par kādu 

tiks veikti Būvdarbi (Būvdarbu 

kopējā cena), kā arī vienības cenas un 

izmaksu pozīcijas izmaksas. Finanšu 

piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši 

Finanšu piedāvājuma veidnei (D7 

pielikums).  

 

12.2. Finanšu piedāvājumā cenas 

jānorāda latos (LVL) bez PVN. 

Atsevišķi jānorāda Būvdarbu kopējā 

cena ar PVN (iepirkuma līguma 

summa). 

 

12.3. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, 

kas ir saistītas ar Būvdarbu veikšanu, 

t.sk., garantiju izmaksas, būvtāfeles 

izgatavošanas un uzstādīšanas 

(atbilstoši ES fondu publicitātes 
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vadlīniju prasībām) izmaksas. 

13. 
12. Piedāvājumu izvērtēšana 

12.1 Pēc piedāvājumu atvēršanas 

iepirkuma komisija pārbauda, vai 

Pretendenta Pieteikums dalībai 

Iepirkuma procedūrā atbilst Nolikumā 

noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums 

dalībai Iepirkuma procedūrā nav 

ietverts Pretendenta piedāvājumā vai 

neatbilst Nolikumā noteiktajām 

prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek 

noraidīts. 

 

12.2. Iepirkuma komisija pārbauda 

Pretendentu, kā arī to pieaicināto 

apakšuzņēmēju atbilstību 

Nosacījumiem Pretendenta dalībai 

Iepirkuma procedūrā un atlasa 

Pretendentus, pārbaudot Pretendentu, kā 

arī to pieaicināto apakšuzņēmēju 

atbilstību Pretendenta kvalifikācijas 

prasībām. Pretendentu, kuri vai kuru 

pieaicinātie apakšuzņēmēji: 

a. nav iesnieguši dokumentus, 

kas apliecina atbilstību Nosacījumiem 

Pretendenta dalībai Iepirkuma 

procedūrā, vai neatbilst Nosacījumiem 

Pretendenta dalībai Iepirkuma 

procedūrā vai 

b. nav iesnieguši Pretendenta 

kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst 

Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai 

c. ir snieguši nepatiesu 

informāciju viņa kvalifikācijas 

novērtēšanai, 

piedāvājumi tiek noraidīti. 

 

12.3. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto 

Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un 

Finanšu piedāvājumu atbilstību 

Nolikumā noteiktajām prasībām. 

Piedāvājumi, kuru Tehniskie 

piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi 

neatbilst Nolikumā noteiktajām 

prasībām, tiek noraidīti. 

 

12.4. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā 

noteiktajām noformējuma prasībām var 

tikt noraidīti, ja to neatbilstība 

Nolikumā noteiktajām noformējuma 

13.Piedāvājumu izvērtēšana 

13.1 Pēc piedāvājumu atvēršanas 

iepirkuma komisija pārbauda, vai 

Pretendenta Pieteikums dalībai 

Iepirkuma procedūrā atbilst 

Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja 

Pieteikums dalībai Iepirkuma 

procedūrā nav ietverts Pretendenta 

piedāvājumā vai neatbilst 

Nolikumā noteiktajām prasībām, 

Pretendenta piedāvājums tiek 

noraidīts. 

 

13.2. Iepirkuma komisija pārbauda 

Pretendentu, kā arī to pieaicināto 

apakšuzņēmēju atbilstību 

Nosacījumiem Pretendenta dalībai 

Iepirkuma procedūrā un atlasa 

Pretendentus, pārbaudot 

Pretendentu, kā arī to pieaicināto 

apakšuzņēmēju atbilstību 

Pretendenta kvalifikācijas 

prasībām. Pretendentu, kuri vai 

kuru pieaicinātie apakšuzņēmēji: 

a. nav iesnieguši dokumentus, kas 

apliecina atbilstību Nosacījumiem 

Pretendenta dalībai Iepirkuma 

procedūrā, vai neatbilst 

Nosacījumiem Pretendenta dalībai 

Iepirkuma procedūrā vai 

b. nav iesnieguši Pretendenta 

kvalifikācijas dokumentus vai 

neatbilst Pretendenta kvalifikācijas 

prasībām vai 

c. ir snieguši nepatiesu informāciju 

viņa kvalifikācijas novērtēšanai, 

piedāvājumi tiek noraidīti. 

 

13.3. Iepirkumu komisija pārbauda 

atlasīto Pretendentu Tehnisko 

piedāvājumu un Finanšu 

piedāvājumu atbilstību Nolikumā 

noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, 

kuru Tehniskie piedāvājumi vai 

Finanšu piedāvājumi neatbilst 

Nolikumā noteiktajām prasībām, 

tiek noraidīti. 

 

13.4. Piedāvājumi, kuri neatbilst 
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prasībām ir būtiska. 

 

12.5. No piedāvājumiem, kas atbilst 

Nolikumā noteiktajām prasībām, 

iepirkuma komisija izvēlas 

piedāvājumu ar zemāko līgumcenu. 

 

12.6. Par visiem aritmētisko kļūdu 

labojumiem Iepirkumu komisija paziņo 

pretendentam, kura piedāvājumā 

labojumi izdarīti. Vērtējot 

piedāvājumus, kuros bijušas 

aritmētiskās kļūdas, Iepirkumu komisija 

ņem vērā labojumus. 

12.7. Iepirkumu komisija pārbauda vai 

piedāvājums ar viszemāko cenu nav 

nepamatoti lēts. 

Nolikumā noteiktajām 

noformējuma prasībām var tikt 

noraidīti, ja to neatbilstība 

Nolikumā noteiktajām 

noformējuma prasībām ir būtiska. 

 

13.5. No piedāvājumiem, kas atbilst 

Nolikumā noteiktajām prasībām, 

iepirkuma komisija izvēlas 

piedāvājumu ar zemāko līgumcenu. 

 

13.6. Par visiem aritmētisko kļūdu 

labojumiem Iepirkumu komisija 

paziņo pretendentam, kura 

piedāvājumā labojumi izdarīti. 

Vērtējot piedāvājumus, kuros 

bijušas aritmētiskās kļūdas, 

Iepirkumu komisija ņem vērā 

labojumus. 

13.7. Iepirkumu komisija pārbauda vai 

piedāvājums ar viszemāko cenu nav 

nepamatoti lēts. 

14. 
13. Iepirkuma līgums 

 

13.1. Pasūtītājs
 

pamatojoties uz 

Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto 

Pretendentu slēdz iepirkuma līgumu 

atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C 

pielikums).
 
 

 

13.2.  Iepirkuma līgums tiek slēgts, 

ņemot vērā piedāvājumā norādītās cenas. 

 

13.3. Iepirkuma līgumā darbu uzsākšanas 

un izpildes datumi tiks precizēti, atbilstoši 

līguma noslēgšanas datumam, kā arī 

kokursā uzvarējušā pretendenta 

iesniegtajam būvdarbu veikšanas grafikam. 

14. Iepirkuma līgums 
 

14.1. Pasūtītājs
 

pamatojoties uz 

Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto 

Pretendentu slēdz iepirkuma līgumu 

atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C 

pielikums).
 
 

 

14.2. Iepirkuma līgums tiek slēgts, 

ņemot vērā piedāvājumā norādītās 

cenas. 

 

14.3. Iepirkuma līgumā darbu 

uzsākšanas un izpildes datumi tiks 

precizēti, atbilstoši līguma 

noslēgšanas datumam, kā arī kokursā 

uzvarējušā pretendenta iesniegtajam 

būvdarbu veikšanas grafikam. 

Nolikuma pielikumā C „Līguma projekts” 4.2.4. punktu izteikt šādā redakcijā „Galīgo 

norēķinu par izpildītajiem būvdarbiem Pasūtītājs veic 10 ( desmit) dienu laikā pēc 

Būves nodošanas ekspluatācijā un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas 

parakstīšanas, garantijas laika apdrošināšanas 5% apmērā no līguma summas ar PVN, 

saņemšanas,  kā arī atbilstoša rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja”. 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs      Māris Dadzis 


