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Ventspilī 
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Par iepirkumu Nr. VND2010/32-ERAF 

 

 Iepirkumu komisija informē, ka atklāta konkursa „Ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklu rekonstrukcija Ventspils novada Vārves pagasta Vārves ciemā, projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Vārves pagasta Vārves ciemā” 1.kārta - Prioritārā 

investīciju programma”, ietvaros nolikumā ir veikti grozījumi, saskaņā ar zemāk norādīto 

informāciju. 

N.p.k. Nolikuma vecā redakcija Nolikuma Jaunā redakcija 
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9.3.1. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu 

(2005., 2006., 2007., 2008., un 2009. 

gads) laikā ir: 

a) veicis vismaz 3 (trīs) 

ūdenssaimniecības objektu (vienāda vai 

lielāka satura un apjoma darbus) 

rekonstrukcijas vai to būvniecības 

darbus; 

b) par iepriekšminētajiem pakalpojumiem 

ir saņēmis pozitīvas atsauksmes. 

9.3.1. Pretendents pēdējo 5 (piecu) 

gadu (2005., 2006., 2007., 2008., un 

2009. gads) laikā ir: 

a)  pabeidzis vismaz 3 (trīs) 

maģistrālā ūdensvada un 

kanalizācijas cauruļvadu 

būvniecību līgumus kā galvenais 

būvuzņēmējs, kur katra līguma 

summa ir ne mazāka kā 400 000 

LVL (četri simti tūkstoši latu) bez 

PVN,  

b) ir pabeidzis 3 (trīs) kanalizācijas 

sūkņu staciju būvniecību ar jaudu 

ne mazāku kā 3 m
3
/h; 

c) ir pabeidzis 3 (trīs) ārējo 

kanalizācijas tīklu būvniecību ar 

kopējo garumu vismaz 3 km un 

1000 m2 asfalta vai bruģa seguma 

atjaunošanas darbus (viena līguma 

ietvaros); 

d) ir pabeidzis kanalizācijas spiedvada 

būvniecību ar kopējo garumu 

vismaz 1 km (viena līguma 
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ietvaros); 

e) par iepriekšminētajiem 

pakalpojumiem ir saņēmis pozitīvas 

atsauksmes.  

2. 
13.6. Tehnisko kritēriju novērtēšanu veic 

katrs Iepirkumu komisijas loceklis. 

Novērtēšana tiek veikta, katram 

komisijas loceklim aizpildot vērtēšanas 

tabulas, piešķirot novērtējuma punktus 

attiecīgajam kritērijam noteiktā īpatsvara 

robežās. Piešķirot novērtējuma punktus 

komisijas locekļi ņem vērā konkursa 

nolikumā noteiktās prasības. 

 

- Vērtējot tehniskos kritērijus, komisijas 

locekļi ņem vērā sekojošas attiecībā uz 

katru noteikto kritēriju izvirzītās 

prasības: 

 
 

- Kritērijs "Piedāvātā kvalitātes 

nodrošināšanas sistēma". Maksimālais 

punktu skaits tiek piešķirts 

piedāvājumam, kurš izpilda šādu prasību: 

būvniecības un materiālu sagādes procesi 

ir sertificēti pēc ISO 9000;14000;18000 

vai ekvivalentas kvalitātes pārvaldības 

sistēmas. Par katru kvalitātes pārvaldības 

sistēmu Pretendents saņem divus punktu, 

bet ne vairāk kā sešus kopā.  

 

-   Kritērijs „Piedāvātais būvdarbu termiņš”. 

Būvdarbu termiņa novērtē pēc sekojošas 

formulas: Īsākais būvdarbu termiņš / 

vērtējamais termiņš x 17 (kritērija 

īpatsvars) 

13.6. Tehnisko kritēriju novērtēšanu 

veic katrs Iepirkumu komisijas 

loceklis. Novērtēšana tiek veikta, 

katram komisijas loceklim aizpildot 

vērtēšanas tabulas, piešķirot 

novērtējuma punktus attiecīgajam 

kritērijam noteiktā īpatsvara robežās. 

Piešķirot novērtējuma punktus 

komisijas locekļi ņem vērā konkursa 

nolikumā noteiktās prasības. 

 

- Vērtējot tehniskos kritērijus, komisijas 

locekļi ņem vērā sekojošas attiecībā 

uz katru noteikto kritēriju izvirzītās 

prasības: 

 
 

- Kritērijs "Piedāvātā kvalitātes 

nodrošināšanas sistēma". 

Maksimālais punktu skaits tiek 

piešķirts piedāvājumam, kurš izpilda 

šādu prasību: būvniecības un 

materiālu sagādes procesi ir 

sertificēti pēc ISO 9000;14000;18000 

vai ekvivalentas kvalitātes 

pārvaldības sistēmas. Par katru 

kvalitātes pārvaldības sistēmu 

Pretendents saņem divus punktu, bet 

ne vairāk kā sešus kopā.  

 

  Kritērijs „Piedāvātais būvdarbu 

termiņš”. Būvdarbu termiņa novērtē 

pēc sekojošas formulas: Īsākais 

būvdarbu termiņš / vērtējamais 

termiņš x 13 (kritērija īpatsvars) 

 

Kritērijs „Garantijas termiņi”. 

Maksimālais punktu skaits tiek 

piešķirts piedāvājumam, kurš piedāvā 

visgarāko garantijas laiku. Garantijas 

termiņu novērtē pēc sekojošas 

formulas: Īsākais piedāvātais 

garantijas termiņš / vērtējamais 

termiņš x 16 (kritērija īpatsvars) 
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3. 
13.7.Vērtējot cenu, komisija ņem vērā 

piedāvājuma kopējo cenu bez pievienotās 

vērtības nodokļa. Piedāvājuma cenas 

novērtējumu nosaka pēc sekojošas 

formulas:  

Lētākā piedāvājuma cena / vērtējamā 

piedāvājuma cena x 77 (kritērija īpatsvars). 

13.7.Vērtējot cenu, komisija ņem 

vērā piedāvājuma kopējo cenu bez 

pievienotās vērtības nodokļa. 

Piedāvājuma cenas novērtējumu 

nosaka pēc sekojošas formulas:  

Lētākā piedāvājuma cena / vērtējamā 

piedāvājuma cena x 65 (kritērija 

īpatsvars). 

4. 
14.punkts 
 

Izvērtēšanas 

kritēriji 

Kritē

riju 

īpatsv

ars % 

TEHNISKI

E 

KRITĒRIJI 

23 

Piedāvātā 

kvalitātes 

nodrošināšan

as sistēma 

6 

Piedāvātais 

būvdarbu 

termiņš 

17 

FINANŠU 

KRITĒRIJI 
77 

Piedāvājuma 

kopējā cena 

(bez PVN) 

77 

KOPĀ 100 

 

14.punkts 
 

Izvērtēšanas 

kritēriji 

Kritē

riju 

īpatsv

ars % 

TEHNISKI

E 

KRITĒRIJI 

35 

Piedāvātā 

kvalitātes 

nodrošināšan

as sistēma 

6 

Piedāvātais 

būvdarbu 

termiņš 

(mēnešos) 

13 

Garantijas 

termiņi 

(mēnešos) 

16 

FINANŠU 

KRITĒRIJI 
65 

Piedāvājuma 

kopējā cena 

(bez PVN) 

65 

KOPĀ 100 

5. 
__ 15.3. Iepirkuma līgumā maksāšanas 

kārtība un garantijas laiks tiks 

precizēts atbilstoši Pretendenta 

iesniegtajam piedāvājumam. 

 

Nolikuma pielikumā C „Līguma projekts” 11.1. punktā teikumu „Šajā punktā minētās 

garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši no galīgā pieņemšanas – nodošanas akta 

abpusējas parakstīšanas brīža” aizstāt  ar teikumu „Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir 

__ (______) mēneši no galīgā pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.” 
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Nolikuma pielikumā D11-2 veidnē „VIENOŠANĀS PAR BŪVDARBU GARANTIJU 

IZSNIEGŠANU (FORMA)” teikumu “Garantija būs spēkā 5 (piecus) gadus pēc būvdarbu 

pabeigšanas” aizstāt ar teikumu „Garantijas būs spēkā ___ (______) mēnešus pēc būvdarbu 

pabeigšanas” un veidnē „BŪVDARBU GARANTIJAS LAIKA GARANTIJAS FORMA” 

teikumu „Garantijas ir spēkā 60 (sešdesmit) mēnešus no būvdarbu pabeigšanas, kas 

apstiprināts ar Pasūtītāja un Uzņēmēja parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu” aizstāt ar 

teikumu „Garantijas ir spēkā ____ (_______) mēnešus no būvdarbu pabeigšanas, kas 

apstiprināts ar Pasūtītāja un Uzņēmēja parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu.” 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs      Māris Dadzis 
  

 


