„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
un izbūve Ventspils novada Vārves pagasta Ventavas ciemā‖
id.Nr. VND2010/31-ERAF

INFORMĀCIJA PAR GROZĪJUMIEM NOLIKUMĀ
Ventspilī
14.12.2010. Nr. 3.

Par iepirkumu Nr. VND2010/31-ERAF
Iepirkumu komisija informē, ka ir konstatētas kļūdas – atklāta konkursa
“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Ventspils

novada Vārves pagasta Ventavas ciemā” nolikumā un tajā ir veikti grozījumi,
saskaņā ar zemāk norādīto informāciju.
N.p.k.
1.

Nolikuma vecā redakcija

Nolikuma Jaunā redakcija

8.punktā „Nosacījumi Pretendenta dalībai 8.punktā „Nosacījumi Pretendenta
iepirkuma procedūrā‖
dalībai iepirkuma procedūrā.‖
8.1.10 vai pretendents ir sniedzis
8.1.10.pretendents
ir
sniedzis
nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas
nepatiesu
informāciju
savas
novērtēšanai vai vispār nav sniedzis
kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār
pieprasīto informāciju;
nav sniedzis pieprasīto informāciju;
8.1.11. Nolikuma 11.1.punktā minētie
nosacījumi attiecas uz pretendentu, 8.1.11. vai pretendents nav iesniedzis
personālsabiedrību
un
visiem
vienošanos
ar
banku
vai
personālsabiedrības
biedriem
(ja apdrošināšanas
sabiedrību
par
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) piedāvājuma
līguma
izpildes
vai personu apvienības dalībniekiem (ja
nodrošinājuma izsniegšanu 20%
piedāvājumu
iesniedz
personu
apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja apmērā no piedāvātās līgumcenas ar
PVN, atbilstoši pielikumā Nr. D11-1
pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt
pievienotajai formai un vienošanos ar
apakšuzņēmējus).
banku vai apdrošināšanas sabiedrību
par garantijas laika apdrošināšanu
atbilstoši pielikumā Nr. D11-2
pievienotajai formai. Gadījumā ja
Pretendents ir personu grupa, tad
vienošanās ir jābūt adresētai personu
grupai.
8.1.12. Nolikuma 8.1.punktā minētie
nosacījumi attiecas uz pretendentu,
personālsabiedrību
un
visiem
personālsabiedrības biedriem (ja
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piedāvājumu
iesniedz
personālsabiedrība) vai personu
apvienības
dalībniekiem
(ja
piedāvājumu
iesniedz
personu
apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem
(ja pretendents Būvniecībai plāno
piesaistīt apakšuzņēmējus).

2.

3.

9.1.3. Pretendenta piedāvātajam:
a. būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs
Latvijas Būvinženieru savienības vai
Latvijas siltuma, gāzes un ūdens
tehnoloģijas inženieru savienības
izsniegts
būvniecības
speciālista
sertifikāts
ūdensapgādes
un
kanalizācijas jomā,
b. projekta vadītājam ir augstākā vai
vidējā profesionālā izglītība.
Ārvalstu 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.

9.1.3. Pretendenta
piedāvātajam
būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs
Latvijas Būvinženieru savienības vai
Latvijas siltuma, gāzes un ūdens
tehnoloģijas inženieru savienības
izsniegts būvniecības speciālista
sertifikāts
ūdensapgādes
un
kanalizācijas jomā.
Ārvalstu 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.

9.3.1. Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu
(2007., 2008., un 2009. gads) laikā ir:

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 a) veicis
vismaz
3
(trīs)
lielāka satura un apjoma darbus)
ūdenssaimniecības objektu (vienāda
rekonstrukcijas vai to būvniecības darbus;
vai lielāka satura un apjoma
darbus) rekonstrukcijas vai to
b)
par
iepriekšminētajiem
būvniecības darbus;
pakalpojumiem ir saņēmis pozitīvas
atsauksmes.

4.

b) par
iepriekšminētajiem
pakalpojumiem ir saņēmis pozitīvas
atsauksmes.

9.3.2. Pretendents var nodrošināt
9.3.2. Pretendents var nodrošināt atbildīgo
atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš
būvdarbu vadītāju, kurš atbilst šādām atbilst šādām prasībām:
prasībām:
a)
pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir
a)
pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir veicis veicis
vismaz
3
(trīs)
vismaz 3 (trīs) ūdenssaimniecības objektu ūdenssaimniecības objektu (vienāda
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(vienāda vai lielāka satura un apjoma vai lielāka satura un apjoma darbus)
darbus) rekonstrukcijas vai to būvdarbu rekonstrukcijas vai to būvdarbu
vadīšanu;
vadīšanu;
b)
ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši LR
normatīvajos
aktos
noteiktajam
būvniecības jomā būvdarbu vadīšanā,
ārvalstu būvdarbu vadītājam ir izsniegta
licence, sertifikāts vai cits dokuments
attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu
dokumentu
nepieciešamību
nosaka
attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti)
un 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;

b)
ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši
LR normatīvajos aktos noteiktajam
būvniecības jomā būvdarbu vadīšanā,
ārvalstu būvdarbu vadītājam ir
izsniegta licence, sertifikāts vai cits
dokuments attiecīgo pakalpojumu
sniegšanai (ja šādu dokumentu
nepieciešamību nosaka attiecīgās
ārvalsts normatīvie tiesību akti) un
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
c)
pretendentam ar kuru tiks slēgts kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai
attiecīgajā
profesiju
iepirkuma līgums līdz iepirkuma līguma reģistrēsies
noslēgšanai jāreģistrē būvkomersantu reģistrā;
reģistrā būvdarbu vadītājs kā pretendenta c)
pretendentam ar kuru tiks
būvniecības atbildīgā persona;
slēgts iepirkuma līgums līdz iepirkuma
noslēgšanai
jāreģistrē
d)
būvdarbu vadītāja profesionālās līguma
kvalifikācijas sertifikātiem ir jābūt spēkā būvkomersantu reģistrā būvdarbu
vadītājs kā pretendenta būvniecības
esošiem.
atbildīgā persona;
d)
būvdarbu
vadītāja
profesionālās
kvalifikācijas
sertifikātiem ir jābūt spēkā esošiem.
5.

6.

9.3.3. punkts „Pieredze (pretendenta) ir
jāapliecina
pievienojot
pasūtītāju
atsauksmes par pēdējos trīs gados veiktiem
līdzvērtīgiem būvdarbiem.‖

9.3.3. punkts „Pieredze (pretendenta)
ir jāapliecina pievienojot pasūtītāju
atsauksmes par pēdējos piecos gados
veiktiem līdzvērtīgiem būvdarbiem.‖

10.2.3. Pretendenta apliecinājums par to, 10.2.3. Pretendenta apliecinājums par
to, ka:
ka:
a. Pretendents vai personas, kurām ir a) pretendents vai persona, kurai ir
pārstāvības tiesības, un personas, kurām
pretendenta pārstāvības tiesības vai
ir lēmuma pieņemšanas un uzraudzības
lēmuma
pieņemšanas
vai
tiesības attiecībā uz Pretendentu ar
uzraudzības tiesības attiecībā uz šo
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tiesas spriedumu nav atzītas par
pretendentu,
ar
tādu
tiesas
vainīgām
līdzdalībā
noziedzīgā
spriedumu
vai
prokurora
organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās
priekšrakstu par sodu, kurš stājies
darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi
spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav
iegūtu līdzekļu legalizācijā;
atzīta par vainīgu koruptīva
b. pēdējo trīs gadu laikā no piedāvājuma
rakstura noziedzīgos nodarījumos,
iesniegšanas dienas pamatojoties uz
krāpnieciskās darbībās finanšu
spēkā stājušos tiesas spriedumu vai
jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu
citas kompetentas institūcijas sniegtu
legalizācijā
vai
līdzdalībā
atzinumu par būtisku attiecīgo nozari
noziedzīgā organizācijā. No dienas,
regulējošo normatīvo tiesību akta
kad stājies spēkā attiecīgais tiesas
pārkāpumu, kā arī vides aizsardzības,
spriedums, prokurora priekšraksts
konkurences un darba tiesību būtisku
par sodu vai citas kompetentas
pārkāpumu, nav konstatēti Pretendenta
institūcijas pieņemtais lēmums līdz
profesionālās darbības pārkāpumi
piedāvājuma iesniegšanas dienai ir
c. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks
pagājuši trīs gadi;
noslēgts iepirkuma līgums, Pretendents b) pretendents ar tādu kompetentas
apdrošinās savu civiltiesisko atbildību
institūcijas lēmumu vai tiesas
atbilstoši
iepirkumā
noteiktajām
spriedumu, kurš stājies spēkā un
prasībām.
kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par
vainīgu darba tiesību būtiskā
pārkāpumā, kas izpaužas kā:
c) viena vai vairāku tādu valstu
pilsoņu
vai
pavalstnieku
nodarbināšana, kuri nav Eiropas
Savienības dalībvalstu pilsoņi vai
pavalstnieki,
ja
tie
Eiropas
Savienības dalībvalstu teritorijā
uzturas nelikumīgi. No dienas, kad
stājies spēkā attiecīgais tiesas
spriedums par sodu vai citas
kompetentas institūcijas pieņemtais
lēmums
līdz
piedāvājuma
iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs
gadi;
d) vienas personas nodarbināšana bez
rakstveida
darba
līguma
noslēgšanas, ja tā konstatēta
atkārtoti gada laikā, vai divu vai
vairāku
personu
vienlaicīga
nodarbināšana bez rakstveida darba
līguma noslēgšanas. No dienas, kad
stājies spēkā tiesas spriedums vai
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citas
kompetentas
institūcijas
pieņemtais
lēmums
līdz
piedāvājuma iesniegšanas dienai ir
pagājuši 18 mēneši.
e) pretendents ar tādu kompetentas
institūcijas lēmumu vai tiesas
spriedumu, kurš stājies spēkā un
kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par
vainīgu
konkurences
tiesību
pārkāpumā, kas izpaužas kā
vertikālā vienošanās, kuras mērķis
ir ierobežot pircēja iespēju noteikt
tālākpārdošanas
cenu,
vai
horizontālā karteļa vienošanās,
izņemot gadījumu, kad attiecīgā
institūcija, konstatējot konkurences
tiesību pārkāpumu, pretendentu ir
atbrīvojusi no naudas soda. No
dienas, kad stājies spēkā tiesas
spriedums vai citas kompetentas
institūcijas pieņemtais lēmums līdz
piedāvājuma iesniegšanas dienai ir
pagājuši 12 mēneši;
f) nav
pasludināts
pretendenta
maksātnespējas process, apturēta
vai
pārtraukta
pretendenta
saimnieciskā
darbība,
uzsākta
tiesvedība par pretendenta bankrotu
vai netiek konstatēts, ka līdz līguma
izpildes
paredzamajam
beigu
termiņam pretendents būs likvidēts;
g) pretendentam Latvijā un valstī,
kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas
tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav
reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā
dzīvesvieta nav Latvijā), nav
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā
katrā valstī nepārsniedz 100 latus;
h) Latvijā reģistrēta (atrodas pastāvīgā
dzīvesvieta) pretendenta darba
ņēmēju mēneša vidējie darba
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ienākumi pirmajos trijos gada
ceturkšņos pēdējo četru gada
ceturkšņu periodā līdz pieteikuma
vai
piedāvājuma
iesniegšanas
dienai nav mazāki par 70
procentiem no darba ņēmēju
vidējiem darba ienākumiem valstī
minētajā periodā attiecīgajā nozarē
atbilstoši
NACE
2.red.
klasifikācijas divu zīmju līmenim
pēc Valsts ieņēmumu dienesta
apkopotajiem datiem, kas publicēti
Valsts ieņēmumu dienesta mājas
lapā internetā. Ja pretendents kā
nodokļu maksātājs ir reģistrēts
pēdējo četru gada ceturkšņu periodā
līdz piedāvājuma iesniegšanas
dienai, tiek ņemti vērā darba
ņēmēju mēneša vidējie darba
ienākumi periodā no nākamā
mēneša pēc reģistrācijas mēneša
līdz piedāvājuma iesniegšanas
dienai;
i) pretendenta — fiziskās personas,
kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir
Latvijā, kura nenodarbina citas
personas un ir reģistrēta kā
saimnieciskās darbības veicēja,
viena divpadsmitā daļa no deklarētā
apliekamā
ienākuma
no
saimnieciskās darbības gadā, par
kuru ir iestājies gada ienākumu
deklarācijas iesniegšanas termiņš,
nav mazāka par 70 procentiem no
darba ņēmēju vidējiem mēneša
darba ienākumiem pirmajos trijos
gada ceturkšņos pēdējo četru gada
ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai attiecīgajā
nozarē atbilstoši NACE 2.red.
klasifikācijas divu zīmju līmenim
pēc Valsts ieņēmumu dienesta
apkopotajiem datiem, kas publicēti
Valsts ieņēmumu dienesta mājas
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lapā internetā;
j) ārvalstī reģistrēta (atrodas pastāvīgā
dzīvesvieta) pretendenta darba
ņēmēju mēneša vidējie darba
ienākumi pirmajos trijos gada
ceturkšņos pēdējo četru gada
ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai nav mazāki par
70 procentiem no darba ņēmēju
vidējiem darba ienākumiem valstī,
kurā pretendents reģistrēts (atrodas
tā pastāvīgā dzīvesvieta), minētajā
periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši
NACE 2.red. klasifikācijas divu
zīmju līmenim. Ja pretendents kā
nodokļu
maksātājs
attiecīgajā
ārvalstī ir reģistrēts pēdējo četru
gada ceturkšņu periodā līdz
pieteikuma
vai
piedāvājuma
iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā
darba ņēmēju mēneša vidējie darba
ienākumi periodā no nākamā
mēneša pēc reģistrācijas mēneša
līdz piedāvājuma iesniegšanas
dienai;
k) pretendenta — fiziskās personas,
kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir
ārvalstī, kura nenodarbina citas
personas un ir reģistrēta kā
saimnieciskās darbības veicēja,
viena divpadsmitā daļa no deklarētā
apliekamā
ienākuma
no
saimnieciskās darbības gadā, par
kuru ir iestājies gada ienākumu
deklarācijas iesniegšanas termiņš,
nav mazāka par 70 procentiem no
darba ņēmēju vidējiem mēneša
darba ienākumiem valstī, kurā
atrodas
pretendenta
pastāvīgā
dzīvesvieta, pirmajos trijos gada
ceturkšņos pēdējo četru gada
ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai attiecīgajā
nozarē atbilstoši NACE 2.red.
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klasifikācijas divu zīmju līmenim.
l) gadījumā, ja ar Pretendentu tiks
noslēgts
iepirkuma
līgums,
Pretendents
apdrošinās
savu
civiltiesisko atbildību atbilstoši
iepirkumā noteiktajām prasībām.
7.

10.2.4.
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).

10.2.4. Vienošanās par līguma izpildes
nodrošinājuma un garantijas laika
apdrošināšanas izsniegšanu, atbilstoši
pielikuma Nr. D11 prasībām.

8.

-

10.2.5. 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.

10.3.4.punkts „Pretendenta apstiprināts
Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja
Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt
apakšuzņēmējus un balstīties uz to
tehniskajām un profesionālajām iespējām)
pēdējos trīs gados veikto būvdarbu saraksts
atbilstoši Veikto būvdarbu saraksta veidnei
(D3 pielikums) un pasūtītāju atsauksmes
par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši
attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi
pabeigti.‖

10.3.4.punkts „Pretendenta apstiprināts
Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja
Pretendents
Būvdarbiem
plāno
piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties
uz to tehniskajām un profesionālajām
iespējām) pēdējos piecos gados veikto
būvdarbu saraksts atbilstoši Veikto
būvdarbu saraksta veidnei (D3
pielikums) un pasūtītāju atsauksmes
par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši
attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi
pabeigti.‖

10.

10.3.6. Pretendenta piedāvātā:
10.3.6.
Pretendenta
piedāvātā
a. būvdarbu
vadītāja
būvniecības
būvdarbu
vadītāja
būvniecības
speciālista sertifikāta kopija,
speciālista sertifikāta kopija.
b. projekta
vadītāja
izglītības Attiecībā uz ārvalstu būvdarbu
dokumentu,
vadītājiem jāiesniedz apliecinājums
Attiecībā uz ārvalstu būvdarbu vadītājiem par to, ka būvdarbu vadītājs atbilst
jāiesniedz apliecinājums par to, ka izglītības
un
profesionālās
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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.

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.

10.3.7 Pretendenta piedāvātā būvdarbu 10.3.7 Pretendenta piedāvātā būvdarbu
vadītāja un projekta vadītāja CV un
vadītāja
CV
un
pieejamības
pieejamības apliecinājums saskaņā ar
apliecinājums saskaņā ar noslodzes
noslodzes laika grafiku atbilstoši CV
laika grafiku atbilstoši CV veidnei
veidnei (D5 pielikums).
(D5 pielikums).
13.6. Tehnisko kritēriju novērtēšanu veic
13.6. Tehnisko kritēriju novērtēšanu
12.
katrs Iepirkumu komisijas loceklis.
veic katrs Iepirkumu komisijas
Novērtēšana
tiek
veikta,
katram
loceklis. Novērtēšana tiek veikta,
komisijas loceklim aizpildot vērtēšanas
katram komisijas loceklim aizpildot
tabulas, piešķirot novērtējuma punktus
vērtēšanas
tabulas,
piešķirot
attiecīgajam kritērijam noteiktā īpatsvara
novērtējuma punktus attiecīgajam
robežās. Piešķirot novērtējuma punktus
kritērijam noteiktā īpatsvara robežās.
komisijas locekļi ņem vērā konkursa
Piešķirot
novērtējuma
punktus
nolikumā noteiktās prasības.
komisijas locekļi ņem vērā konkursa
nolikumā noteiktās prasības.
- Vērtējot tehniskos kritērijus, komisijas
locekļi ņem vērā sekojošas attiecībā uz - Vērtējot tehniskos kritērijus, komisijas
locekļi ņem vērā sekojošas attiecībā
katru noteikto kritēriju izvirzītās
uz katru noteikto kritēriju izvirzītās
prasības:
prasības:
11.

- Kritērijs: "Piedāvātā darba organizācija".
"Piedāvātā
kvalitātes
Tiek izstrādāts darba veikšanas projekts - Kritērijs
nodrošināšanas
sistēma".
par pamatu ņemot Tehniskā projekta
Maksimālais punktu skaits tiek
specifikācijas un darba apjomus.
piešķirts piedāvājumam, kurš izpilda
šādu prasību: būvniecības un
materiālu
sagādes
procesi
ir
- Kritērijs
"Piedāvātā
kvalitātes
sertificēti pēc ISO 9000;14000;18000
nodrošināšanas sistēma". Maksimālais
vai
ekvivalentas
kvalitātes
punktu
skaits
tiek
piešķirts
pārvaldības sistēmas. Par katru
piedāvājumam, kurš izpilda šādu prasību:
kvalitātes
pārvaldības
sistēmu
būvniecības un materiālu sagādes procesi
Pretendents
saņem
divus
punktu,
bet
ir sertificēti pēc ISO 9000;14000;18000
ne vairāk kā sešus kopā.
vai ekvivalentas kvalitātes pārvaldības
sistēmas. Par katru kvalitātes pārvaldības
sistēmu Pretendents saņem divus punktu, Kritērijs
„Piedāvātais
būvdarbu
bet ne vairāk kā sešus kopā.
termiņš‖. Būvdarbu termiņa novērtē
pēc sekojošas formulas: Īsākais
- Kritērijs „Piedāvātais būvdarbu termiņš‖. būvdarbu termiņš / vērtējamais
Būvdarbu termiņa novērtē pēc sekojošas termiņš x 17 (kritērija īpatsvars)
formulas: Īsākais būvdarbu termiņš /
9

13.

14.

vērtējamais termiņš x 15 (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 75 (kritērija īpatsvars).

14.punkts
Izvērtēšanas
kritēriji

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).
14.punkts

Kritē
riju
īpatsv
ars %

TEHNISKI
E
25
KRITĒRIJI
Piedāvātā
darba
4
organizācija
Piedāvātā
kvalitātes
6
nodrošināšan
as sistēma
Piedāvātais
būvdarbu
15
termiņš
FINANŠU
75
KRITĒRIJI
Piedāvājuma
kopējā cena
75
(bez PVN)
KOPĀ 100

Izvērtēšanas
kritēriji

Kritē
riju
īpatsv
ars %

TEHNISKI
E
23
KRITĒRIJI
Piedāvātā
kvalitātes
6
nodrošināšan
as sistēma
Piedāvātais
būvdarbu
17
termiņš
FINANŠU
77
KRITĒRIJI
Piedāvājuma
kopējā cena
77
(bez PVN)
KOPĀ 100

Nolikuma pielikumā C „Līguma projekts‖ dzēst 13.2. un 13.3. punktus.
Nolikuma pielikumā C „Līguma projekts‖ dzēst aiz Līguma projekta esošās veidnes „Līguma
izpildes nodrošinājuma forma‖ un „Būvdarbu garantijas laika garantijas forma‖.
Nolikuma pielikumā D1 - Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne aizstāt adresāta
nosaukumā un tekstā esošo nosaukumu „Ventspils novada dome‖ ar nosaukumu „Ventspils
novada pašvaldība‖
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Nolikuma pielikumā D2 - Piedāvājuma nodrošinājuma veidne aizstāt adresāta nosaukumā un
tekstā

esošo nosaukumu „Ventspils novada dome‖ ar nosaukumu „Ventspils novada

pašvaldība‖
Papildināt nolikuma pielikumu D pielikums ―Veidnes piedāvājuma sagatavošanai‖ ar
pielikumu D11 (skatīt. grozījumu pielikumu Nr.1)

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Māris Dadzis
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Grozījumu pielikums Nr.1

D11 pielikums : VIENOŠANĀS PAR FINANŠU GARANTIJU IZSNIEGŠANU
Nr. D11-1
Tiek iesniegta uz garantijas izsniedzējas finanšu institūcijas veidlapas
Adresāts: Ventspils novada pašvaldība,
Reģ.Nr. 90000052035,
adrese – Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601.
Temats:

Vienošanās par līguma izpildes nodrošinājuma 20% apmērā izsniegšanu
līgumam „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un
izbūve Ventspils novada Vārves pagasta Ventavas ciemā‖ (id. nr.
VND 2010/31-ERAF)‖.

Apņemamies gadījuma, ja <uzņēmējdarbības forma, nosaukums, reģistrācijas
numurs, juridiskā adrese>, (turpmāk – „Izpildītājs‖) tiek atzīts par uzvarētāju Ventspils
novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90000052035, adrese – Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
(turpmāk tekstā – „Pasūtītājs‖) izsludinātajā konkursā „Ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu rekonstrukcija un izbūve Ventspils novada Vārves pagasta Ventavas ciemā”
(identifikācijas nr. – VND 2010/31-ERAF) izsniegt Izpildītāja līgumsaistību nodrošinājumu
20% apmērā no līguma summas ___________________ (summa vārdos un skaitļos, tiek
norādīta summa [LVL]) par labu Pasūtītājam.
Līguma izpildes nodrošinājums tiks izsniegts atbilstoši pielikumā pievienotajai formai
„Līguma izpildes nodrošinājuma forma‖.

<amata nosaukums>

<paraksts>

<paraksta atšifrējums>

…………………….. …………………………
Datums
Paraksts
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Līguma izpildes nodrošinājuma veidne

Līguma izpildes nodrošinājuma forma
2011. gada ____ ______________
Adresāts: Ventspils novada pašvaldība,
Reģ.Nr. 90000052035,
adrese – Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601.
Līgums: „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Ventspils
novada Vārves pagasta Ventavas ciemā”‖ (identifikācijas nr. – VND 2010/31-ERAF).
TĀ KĀ ______________________________________________ (uzņēmēja nosaukums)
(turpmāk tekstā saukts ―Uzņēmējs‖) ir uzņēmies, saskaņā ar Līgumu Nr. ________ datētu ar
2011.g. ___. ____________ Ventspils novada pašvaldībai (turpmāk tekstā saukts
―Pasūtītājs‖) veikt būvdarbus atbilstoši atklātā konkursā „Ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu rekonstrukcija un izbūve Ventspils novada Vārves pagasta Ventavas ciemā”,
ietvaros iesniegtajam piedāvājumam
UN TĀ KĀ Līgumā ir norādīts, ka Uzņēmējam ir jāiesniedz bankas galvojums Pasūtītājam
20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas kā nodrošinājumu Uzņēmēja
Līguma saistību pilnīgai izpildei,
UN TĀ KĀ MĒS esam piekrituši dot Uzņēmējam galvojumu, MĒS,
_______________________ (bankas vai apdrošināšanas s-bas nosaukums un adrese)
apstiprinām, ka mēs galvojam jums par Uzņēmēja savlaicīgu un kvalitatīvu Līguma saistību
izpildi un šo saistību neizpildes gadījumā uzņemamies saistības attiecībā pret Jums par
summu, kas nepārsniedz ___________________ (summa vārdos un skaitļos). Mēs
apņemamies pēc jūsu pirmā rakstiskā pieprasījuma, kurā minēts, ka Uzņēmējs nav izpildījis
Līguma saistības, norādot kurus Līguma punktus Uzņēmējs nav izpildījis vai ir pārkāpis,
saņemšanas, kā arī līguma laušanas gadījumā no Pasūtītāja puses, bez strīdiem un papildus
argumentu pieprasīšanas izmaksāt jums šo summu vai jebkuru mazāku summu, neprasot
pierādīt iemeslu vai summas lieluma pamatojumu.
Jebkurai prasībai saistībā ar šo galvojumu ir jābūt nosūtītai uz zemāk norādīto adresi zemāk
noteiktajā termiņā, kurā galvojums ir spēkā.
Maksājums tiks veikts piecu darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu, neizvirzot
nekāda veida pretenzijas un neuzsākot tiesvedību, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma
saņemšanas (kurš tiks nosūtīts ar ierakstītu vēstuli), kurā tiks paziņots, ka Pasūtītājam
pienākas pieprasītā summa, jo ir iestājies viens vai vairāki no augstāk minētajiem
nosacījumiem, norādot konkrēto nosacījumu vai nosacījumus.
Mēs neaizkavēsim maksājumu, un nekādā gadījumā neatkāpsimies no pienākuma veikt
maksājumu. Par maksājuma izpildi mēs rakstiski informēsim Pasūtītāju cik vien ātri tas būs
iespējams.
Šis galvojums ir spēkā līdz būvdarbu pilnīgai pabeigšanai, kas tiks apliecināts ar
Uzņēmēja un Pasūtītāja kopīgi parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu.
Galvotāja paraksts un zīmogs
________________________
Datums: _________________

Adrese: _________________
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VIENOŠANAS PAR BŪVDARBU GARANTIJU IZSNIEGŠANU
(FORMA)
Nr. D11-2
Tiek iesniegta uz garantijas izsniedzējas finanšu institūcijas veidlapas
Adresāts: Ventspils novada pašvaldība,
Reģ.Nr. 90000052035,
adrese – Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601.
Temats: Vienošanās par būvniecības darbu garantiju izsniegšanu līgumam
„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve
Ventspils novada Vārves pagasta Ventavas ciemā” (id. nr. VND
2010/31-ERAF)
Apņemamies, gadījumā, ja <uzņēmējdarbības forma, nosaukums, reģistrācijas numurs,
juridiskā adrese>, (turpmāk – „Izpildītājs‖) tiks atzīts par uzvarētāju Ventspils novada
domes, Reģ. Nr. 90000052035, juridiskā adrese Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 (turpmāk
tekstā – „Pasūtītājs‖) izsludinātajā atklātā konkursā Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija un izbūve Ventspils novada Vārves pagasta Ventavas ciemā” (id. nr.
VND 2010/31-ERAF), dot Pasūtītājam būvdarbu garantijas par veikto būvdarbu kvalitāti un
objekta funkcionēšanu 5 % apmērā no līguma summas (kopējās bez PVN), kas sastāda
LVL___________________ (summa vārdos un skaitļos), par līguma projekta 11. nodaļā
noteiktajiem gadījumiem.
Garantijas būs spēkā 5 (piecus) gadus pēc būvdarbu pabeigšanas.
Būvdarbu garantijas tiks izsniegts atbilstoši pielikumā pievienotajai formai „Būvdarbu
garantijas laika garantijas forma‖.

<amata nosaukums>

<paraksts>

<paraksta atšifrējums>

…………………….. …………………………
Datums
Paraksts
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Būvdarbu garantijas laika garantijas forma
2011. gada ____ ______________
Adresāts: Ventspils novada pašvaldība,
Reģ.Nr. 90000052035,
adrese – Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601.
Līgums: „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Ventspils
novada Vārves pagasta Ventavas ciemā” (id. nr. VND 2010/31-ERAF)
TĀ KĀ ______________________________________________ (uzņēmēja nosaukums)
(turpmāk tekstā saukts ―Uzņēmējs‖) ir veicis būvdarbus, saskaņā ar Līgumu Nr. ________
datētu ar 2011.g. ___. ____________ „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija un izbūve Ventspils novada Vārves pagasta Ventavas ciemā‖
iesniegtajam piedāvājumam,
MĒS, _______________________ (bankas/apdrošināšanas kompānijas nosaukums un
adrese) apstiprinām, ka mēs garantējam Jums par Būvuzņēmēja veikto darbu kvalitatīvu
izpildi.
Mēs apņemamies, ka saņemot Jūsu pirmo rakstisko pieprasījumu, kurā minēts, ka
Būvuzņēmējs nav izpildījis Līgumā minētās garantijas saistības un ka ir iestājušies līguma
punktos 11.5; 11.6. un 11.7. minētie gadījumi vai citi punkti, kas attiecināmi un būvdarbu
garantijām, bez iebildumiem un papildus paskaidrojumu pieprasīšanas, izmaksāt summu,
kuru Pasūtītājs ir iztērējis līguma punktos 11.5. un 11.6. minēto gadījumu novēršanai.
Maksājums tiks veikts piecu darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu, neizvirzot
nekāda veida pretenzijas un neuzsākot tiesvedību, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma
saņemšanas.
MĒS neaizkavēsim maksājumu, un nekādā gadījumā neatkāpsimies no pienākuma veikt
maksājumu. Par maksājuma izpildi mēs rakstiski informēsim Pasūtītāju cik vien ātri tas būs
iespējams.
MĒS apliecinām, ka šīs garantijas ir spēkā arī, ja Būvuzņēmējs kļūst maksātnespējīgs vai ir
likvidēts.
Garantijas ir spēkā 60 (sešdesmit) mēnešus no būvdarbu pabeigšanas, kas apstiprināts ar
Pasūtītāja un Uzņēmēja parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu.
Garantijas 5% apmērā, kas ir ..... LVL (summa vārdiem) no līguma summas (kopējās bez
PVN), tiek uzturētas visu garantijas laiku.
Galvotāja paraksts un zīmogs
________________________
Datums: _________________

Adrese: _________________
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