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Nolikums. Siltumtīklu projektēšana un būvdarbu veikšana.

I. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
1. Informācija par iepirkuma procedūru:
1.1. Iepirkuma procedūra tiek rīkota saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātajās
„Vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” paredzētajiem principiem1.
1.2. Iepirkuma procedūra tiek veikta Kohēzijas Fonda līdzfinansēta projekta ietvaros:
„Savienojošā siltumtrašu posma izbūve apvienojot pilsētas siltumapgādes sistēmu ar efektīvu
biomasas staciju Ogres pilsētā”, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/042;
- „Madlienas siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes paaugstināšana”, projekta Nr.
PCS/3.5.2.1.1/14/06/06/040;
- „Suntažu siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes paaugstināšana”, projekta Nr.
PCS/3.5.2.1.1/14/06/043.
1.3. Iepirkuma procedūra sastāv no diviem posmiem:
I posms – Kandidātu atlase, kurā drīkst piedalīties jebkurš Kandidāts, kurš iesniedz pieteikumu
iepirkuma procedūrai, kurā tiks atlasīti kandidāti tālākai dalībai iepirkuma procedūrā un
piedāvājumu iesniegšanai atbilstoši uzaicinājumā noteiktajam;
II posms – Iesniegto piedāvājumu vērtēšana un saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle.
II posmā drīkst piedalīties tikai uzaicinātie pretendenti.
1.4. Nolikumā izmantotie termini.
Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas
attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.
Ieinteresētais piegādātājs ir piegādātājs, kas saņēmis iepirkuma procedūras dokumentus.
Kandidāts ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas
iesniegusi pieteikumu.
Pretendents ir kandidāts, kas kvalificējās iepirkuma procedūras I posmā un tika uzaicināts
iesniegt piedāvājumu iepirkuma procedūrai.
Turpmāk, nolikumā minētais, izmantojot formulējumu caur zīmi „/”, precizē jēdzienus atbilstoši
attiecīgajam iepirkuma procedūras posmam.
2. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: Nr. SIAMSS2015/2 KF
3. Informācija par pasūtītāju
3.1. Pasūtītājs: Ogres novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MS siltums”
(turpmāk - SIA „MS siltums”)
3.2. Reģ. Nr. 40103666190
3.3. Adrese: "Pagastmāja", Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045
3.4. Kontaktpersonas:
SIA „MS siltums” valdes loceklis Normunds Ševels tālr.: 29169962, e-pasts:
ms.siltums@ogresnovads.lv
3.5. Darba laks: darba dienās no 08:00 līdz 12.00 un no 13:00 līdz 17.00
4. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms
4.1. tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana un būvdarbu veikšana
objektā „Siltumtīklu rekonstrukcija un izbūve Ogrē” un būvdarbu veikšana objektos „Siltumtīklu
-
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Pieejamas http://www.iub.gov.lv/files/upload/vadlinijas_SPS_20140319_0.pdf .
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rekonstrukcija un izbūve Madlienā” un „Siltumtīklu rekonstrukcija un izbūve Suntažos” saskaņā
ar iepirkuma procedūras nolikuma prasībām un izstrādāto tehnisko projektu.
Tehniskā projekta izstrādi, autoruzraudzības pakalpojumu un būvdarbus jānodrošina ievērojot
spēkā esošos normatīvos aktus, Latvijas būvnormatīvus, standartus un Eiropas standartizācijas
organizācijas standartus, ja kāds no tiem nav adaptēts Latvijas Republikā, kā arī šīs iepirkuma
procedūras dokumentāciju un tās pielikumus.
4.2. Iepirkuma priekšmeta apjoms. Ir paredzēts veikt siltumtīklu rekonstrukcijas darbus Ogres
novadā ar kopēo garumu 4 274 m un DN Ø26 – Ø323. Iepirkuma priekšmetā ir iekļauti trīs
objekti:
Objekts
Siltumtīklu rekonstrukcija un izbūve Ogrē
Siltumtīklu rekonstrukcija un izbūve Madlienā
Siltumtīklu rekonstrukcija un izbūve Suntažos

Siltumtrase
Diametrs (mm)
Garums (m)
Ø323

1625

Ø 26, 33, 42, 48,
60, 76, 89, 114,
139, 168

1773

Ø 60, 76, 89, 114

876

Tajā skaitā:
Siltummezglu izbūve (slodzes pēc kubatūras karstais ūdens (KŪ) un apkure (A)) kW (detalizētas
siltummezglu tehniskās specifikācijas pieejamas pielikumā esošajās mezglu specifikācijās xls. failos)
un kameras rekonstrukcija atbilstoši tehniskajiem noteikumiem, kas saņemti no SIA „Ogres
namsaimnieks”, pieeja minētajiem tehniskajiem noteikumiem ir nodrošināta pasūtītāja mājaslapā, kur
ir pieejams nolikums.
Pretendentam, gatavojot piedāvājumu iepirkumam, jāņem vērā, ka objekta „Siltumtīklu
rekonstrukcija un izbūve Ogrē” līguma gala izpildes termiņš ir 2015.gada 15.novembris, bet, ja
normatīvajos aktos paredzetajā kārtībā iepirkuma līguma izpildes laikā tiks pieņemts normatīvais
akts, saskaņā ar kuru tiks pagarināts projekta īstenošanas termiņš, pasūtītājam ir tiesības
pagarināt iepirkuma līguma izpildes termiņu saskaņā ar attiecīgajā normatīvajā aktā paredzēto
projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu. Objektu „Siltumtīklu rekonstrukcija un izbūve
Madlienā”, „Siltumtīklu rekonstrukcija un izbūve Suntažos” gala izpildes termiņš ir 2015.gada
1.oktobris.
Objektu apskati iespējams veikt, iepriekš piesakoties pie 3. punktā norādītās kontaktpersonas.
4.3. Kandidātam jāņem vērā, ka līgums attiecībā uz objektu „Siltumtīklu rekonstrukcija un
izbūve Ogrē” tiks slēgts tikai tad, ja Pasūtītājs realizēs plānoto iepirkumu „Biomasas katlumājas
izbūve ar jaudu 14 MW, Rietumu ielā 1, Ogrē”, pretējā gadījumā šī objekta apjomi un
atbilstošais izcenojums no kopējā līguma apjoma tiks izņemts.
4.4. Ja visu iesniegto pretendentu piedāvājumu līgumcenas pārsniegs pasūtītāja finansiālās
iespējas, pasūtītājam ir tiesības veikt pāarunas ar visiem pretendentiem par cenas samazināšanu,
izslēdzot no veicamo darbu apjoma šādas finašu piedāvājuma tāmes daļu „Siltumtīklu
rekonstrukcija un izbūve Ogrē”, kā arī „kameras izbūve atbilstoši tehniskajiem noteikumiem ”
tādā veidā, īstenojot tikai divus šī nolikuma 4.2.punktā minētos objektus.
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5. Pieteikumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
5.1. Pieteikums jāiesniedz līdz 2015.gada 25.jūnijam, plkst. 14:00, Ogres novada pašvaldības, 2.
stāvā, 201.kabinetā (sekratariātā), Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001 personīgi vai
atsūtot pa pastu.
5.2. Nosūtot pieteikumu pa pastu kandidāts uzņemas atbildību par pieteikuma saņemšanu
nolikuma 5.1. punktā norādītajā termiņā.
5.3. Pieteikumi/piedāvājumi, kas iesniegti pēc pieteikuma/piedāvājuma iesniegšanas termiņa
beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai pieteikumā/piedāvājumā iekļautā
informācija nebūtu pieejama līdz pieteikumu/piedāvājumu atvēršanai, pasūtītājs neizskata un
atdod atpakaļ kandidātam/pretendentam.
Pēc pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas noteiktā termiņa beigām pieteikumi/piedāvājumi
netiek pieņemti, pa pastu saņemtie neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ piegādātājam.
6. Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana
6.1. Saziņa starp pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem/kandidātiem/pretendentiem
iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai e-pastu.
6.2. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.
6.3. Piegādātājs/kandidāts/pretendents saziņas dokumentu nosūta uz nolikumā norādīto
pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi vai pa pastu. Tāpat saziņas dokumentu
piegādātājs/kandidāts/pretendents var iesniegt pasūtītajam 3.punkta norādītajā adresē darba
laikā.
6.4. Papildu informāciju piegādātājs/kandidāts/pretendents var pieprasīt ne vēlāk kā 7 dienas
pirms pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savukārt pasūtītājs atbildi sniedz
ne vēlāk kā 5 dienas pirms pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
6.5. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras I posma
nolikumam, tā pielikumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tai skaitā arī
tehniskajiem
projektiem
Ogres
novada
pašvaldības
mājaslapā
internetā
http://www.ogresnovads.lv/, kurā ir publicēts paziņojums par iepirkuma procedūru.
Piegādātājam/kandidātam/pretendentam ir iespēja iepazīties uz vietas (Nolikuma 3.punktā
norādītajā adresē) ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot no attiecīgās iepirkuma
procedūras izsludināšanas brīža.
II posma nolikums kopā ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu tiks izsūtīts tikai tiem
kandidātiem, kas kvalificēsies iepirkuma procedūras I posmam.
6.6. Ja pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas ievieto šo informāciju mājas lapā internetā,
norādot arī uzdoto jautājumu.
6.7. Piegādātājiem/kandidātiem/pretendentiem ir pienākums pašiem iepazīties ar informāciju par
iepirkuma procedūru, kura tiks publicēta iepriekš norādītajā mājas lapā.
7. Iepirkuma priekšmeta paredzamā līgumcena ir 1 320 657 euro.
8. Kandidāts
8.1. Ja pieteikumu iesniedz personu grupa (piegādātāju apvienība), iesniedzamo dokumentu
paketei ir jāpievieno sadarbības līgums, kurā jābūt norādītam galvenajam dalībniekam, kas
pārstāvēs personu grupu (piegādātāju apvienību) iepirkuma procedūrā un dalībnieku vārdā
parakstīs pieteikuma dokumentus. Sadarbības līgumā obligāti ir jābūt fiksētam, kādas personas ir
apvienojušās personu grupā (piegādātāju apvienībā), apliecinājumam, ka gadījumā, ja personu
grupa (piegādātāju apvienība) tiks noteikta par iepirkuma procedūras uzvarētāju, 10 (desmit)
darba dienu laikā piegādātāju apvienība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs
pilnsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem.
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8.2. Ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, personu apvienības finanšu apgrozījums ir visu
personu apvienības dalībnieku kopējais finanšu apgrozījums.
8.3. Kandidātam ir tiesības piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu
personu (persona, uz kuras iespējām kandidāts balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras nolikumā izvirzītajām prasībām.
(Izņemot prasību par finanšu apgrozījumu. Minēto prasību var apliecināt pats kandidāts vai arī
kandidāts kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu apvienībā,
kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi, t.sk. finansiālajām saistībām, vai iesniedzot citus
līdzvērtīgus pierādījumus (piemēram, apņemšanos uz līguma izpildes brīdi izveidot apvienību,
kas būs solidāri atbildīga par līguma izpildi)).
II. PRASĪBAS PIETEIKUMA/PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMAM UN
IESNIEGŠANAI
9. Kandidāts/pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu pieteikumu/piedāvājumu.
10. Pieteikumam/piedāvājumam pilnībā jāatbilst nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām.
11. Kandidātam/pretendentam jāiesniedz viens pieteikuma/piedāvājuma oriģināls, viena
pieteikuma/piedāvājuma kopija, kā arī viena pieteikuma/piedāvājuma kopija elektroniskā datu
nesējā CD vai zibatmiņā.
12. Kandidāts/pretendents sagatavo 1 (vienu) pieteikumu/piedāvājumu veidojošu dokumentu
oriģinālu ar atzīmi “ORIĢINĀLS” un vienu kopiju ar atzīmi “KOPIJA”.
13. Uz iepakojuma jānorāda šāda informācija:
13.1. Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;
13.2. Kandidāta/pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;
13.3. Atzīme: pieteikums/piedāvājums iepirkuma procedūrai „Siltumapgādes sistēmas
energoefektivitātes paaugstināšana Ogres novadā.”, identifikācijas Nr. SIAMSS2015/2 KF;
13.4. Norāde „Neatvērt pirms pieteikuma/piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām”.
14. Pieteikums/piedāvājums jāiesniedz datordrukā, latviešu valodā. Ja kandidāts/pretendents
iesniedz dokumentus kādā citā svešvalodā, tiem jāpievieno paraksta tiesīgās vai pilnvarotās
personas (pievienojot pilnvaras kopiju) apliecināts tulkojums latviešu valodā.
Kandidāts/pretendents uzņēmās visu atbildību par tulkojumā esošās informācijas atbilstību
tulkotajam dokumentam. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt minētā tulkojuma atbilstību tulkotajam
dokumentam. Tulkojuma apliecinājums ietver:
a. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,
b. kandidāta/pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
Pasūtītājam, nepieciešamības gadījumā, ir tiesības pārbaudīt iesniegtā tulkojuma satura atbilstību
tulkotājam dokumentam.
15. Kandidāts/pretendents pirms pieteikuma/piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai
atsaukt iesniegto pieteikumu/piedāvājumu.
16. Visi pieteikuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
17. Kandidātu/pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:
a. Kandidāts/pretendents (ja kandidāts/pretendents ir fiziska persona),
b. Kandidāta/pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja kandidāts/pretendents ir juridiska
persona),
c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā
noteikto (ja kandidāts/pretendents ir personālsabiedrība),
5

Nolikums. Siltumtīklu projektēšana un būvdarbu veikšana.

d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto
(ja kandidāts/pretendents ir personu apvienība) vai
e. Kandidāta/pretendenta pilnvarota persona.
Pieteikumu/iedāvājumu paraksta kandidāta/pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pilnvarotā
persona (pievienojot pilnvaras kopiju).
18. Pieteikuma/piedāvājuma oriģināls un kopija jāiesniedz katrs savā sējumā, tam jābūt
caurauklotam, ar numurētām lapām, pievienojot klāt satura rādītāju. Caurauklojuma
apliecinājums ietver:
a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,
b. kandidāta/pretendenta (ja kandidāts/pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja
parakstu un paraksta atšifrējumu,
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
Pieteikumā/piedāvājumā pievienoto dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
19. Visai kandidāta/pretendenta pieteikumā/piedāvājumā sniegtai informācijai ir jābūt patiesai. Ja
iepirkuma komisijai rodas šaubas par kandidāta/pretendenta pieteikumā/piedāvājumā sniegtās
informācijas patiesību vai dokumenta kopijas autentiskumu, tai ir tiesības pieprasīt, lai
kandidāts/pretendents apstiprina informācijas patiesību un/vai uzrāda apstiprinoša dokumenta
oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
III. KANDIDĀTA/PRETENDENTA IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI
20. Pasūtītājs noraida kandidāta pieteikumu, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no
šādiem gadījumiem:
20.1. kandidāts, pretendents vai persona, kurai ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības
vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu vai pretendentu, ar
tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis
neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās
darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā
organizācijā;
20.2. kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu,
kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā,
kas izpaužas kā 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;
20.3. kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu,
kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir 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, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi
no naudas soda;
20.4. ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta
kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta
bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam kandidāts vai
pretendents būs likvidēts;
6
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21.

22.

23.

24.

20.5. kandidātam vai pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā
pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas
kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;
20.6. kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai
vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
20.7. uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents
balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi nolikuma 20.1., 20.2., 20.3., 20.4.,
20.5. un 20.6.punktā minētie nosacījumi.
Ja kandidāta, pretendenta vai nolikuma 20.7.punktā minētās personas maksātnespējas procesā
tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka
iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, pasūtītājs ir tiesīgs, izvērtējot
iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, lemt par attiecīgā kandidāta
vai pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar nolikuma 20.4.punktu.
Attiecībā uz kandidātu, pretendentu un nolikuma 20.7.punktā minēto personu nolikuma 20.1.,
20.2. un 20.3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:
1) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu
saistībā ar nolikuma 20.1.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma iesniegšanas
dienai ir pagājuši trīs gadi;
2) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas
pieņemtais lēmums saistībā ar nolikuma 20.2.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz
pieteikuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;
3) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas
pieņemtais lēmums saistībā ar nolikuma 20.3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz
pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
Ja pasūtītājs publiskās datubāzēs nevar iegūt nolikuma 20.2., 20.4. un 20.5.punktā minēto
informāciju, tas pieprasa, lai kandidāts vai pretendents iesniedz:
1) kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un
nolikuma 20.7.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie
neatrodas likvidācijas stadijā;
2) izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina,
ka kandidātam vai pretendentam un nolikuma 20.7.punktā minētajai personai (neatkarīgi no
tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā ir to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā
pārsniedz 150 euro;
3) izziņu, ka kandidātam vai pretendentam un nolikuma 20.7.punktā minētajai personai, ja
tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta, attiecīgajā ārvalstī nav
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro;
4) izziņu, kuru izdevusi Valsts darba inspekcija un kura apliecina, ka kandidāts vai
pretendents un nolikuma 20.7.punktā minētā persona Latvijā un ārvalstī nav sodīti par
Nolikuma 20.2.punktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem.
Ja tādi dokumenti, ar kuriem piegādātājs var apliecināt, ka uz viņu un nolikuma 20.7.punktā
minēto personu neattiecas nolikuma 20.punktā norādītie apstākļi, netiek izdoti vai ar šiem
dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz piegādātāju un nolikuma 20.7.punktā minēto
personu neattiecas nolikuma 20.punktā norādītie apstākļi, šādus dokumentus var aizstāt ar
7
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zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša piegādātāja
vai nolikuma 20.7.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu
varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to
reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
Nolikuma pielikumos ir pievienota veidlapa, kur ir paredzēts, kādi dokumenti ir jāiesniedz, lai
apliecinātu, ka uz kandidātu nav attiecināmi 20.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.
IV. PRASĪBAS KANDIDĀTAM, KANDIDĀTA IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
25. Kandidāta kvalifikācijas prasības, iesniedzamie dokumenti.
Kvalifikācijas prasības

25.1.

25.2.

Iesniedzamie
kvalifikācijas
dokumenti
Vispārējās kvalifikācijas prasības
Kandidāts, personālsabiedrība un visi 25.1.1.
Informāciju par Latvijā reģistrētajiem
personālsabiedrības biedri (ja pieteikumu
uzņēmumiem
iepirkuma
komisija
iesniedz personālsabiedrība) vai visi
pārbaudīs publiski pieejamos avotos un
personu apvienības dalībnieki (ja
datu bāzēs.
pieteikumu iesniedz personu apvienība),
Ārvalstīs reģistrētajam uzņēmumam ir
kā arī apakšuzņēmējs (ja kandidāts
jāiesniedz
komercreģistra
vai
iepirkuma priekšmeta izpildei plāno
līdzvērtīgas
komercdarbību
piesaistīt apakšuzņēmēju) normatīvajos
reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas
aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts
reģistrācijas apliecības kopija vai
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
attiecīgas iestādes izsniegtās izziņas
Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā
kopija, kas apliecina kandidāta
ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts
atbilstību 25.1.punkta prasībām.
normatīvo aktu prasībām (ja tajos ir
paredzēta reģistrācija minētajā reģistrā).
Ja informacija par ārvalstu pretendenta
reģistrācijas faktu un paraksttiesīgo
personu ir pieejamā publiskajā datu
bāzē, piedāvājumā var norādīt konkrētu
adresi, kurā iepirkuma komisija var
pārbaudīt minēto informāciju.
Kandidāts personālsabiedrības biedrs, 25.2.1.
Informāciju par Latvijā reģistrētajiem
personu apvienības dalībnieks (ja
uzņēmumiem
iepirkuma
komisija
pieteikumu iesniedz personālsabiedrība
pārbaudīs publiski pieejamā datu bāzē
vai
personu
apvienība)
vai
https://bis.gov.lv/bisp/.
apakšuzņēmējs (ja kandidāts iepirkuma
Ārvalstīs reģistrētajam uzņēmumam ir
priekšmeta izpildē plāno piesaistīt
jāiesniedz
attiecīga
profesionālā
apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru
reģistra
izsniegtas
reģistrācijas
veikšanai
nepieciešama
reģistrācija
apliecības kopija vai kompetentas
Latvijas Republikas Būvkomersantu
institūcijas
izsniegtas
licences,
reģistrā, normatīvajos aktos noteiktajā
sertifikāta
vai
cita
līdzvērtīga
kārtībā ir reģistrēts Latvijas Republikas
dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts
Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā
normatīvie
tiesību
akti
paredz
reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās
profesionālo reģistrāciju, licences,
valsts normatīvo aktu prasībām.
sertifikāta
vai
citus
līdzvērtīgu
dokumentu izsniegšanu, kas apliecina
kandidāta
atbilstību
nolikuma
25.2.punkta prasībām.
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25.3

Kandidāta
likviditātes
koeficients 25.3.1.
(apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības)
uz 2014.gada 31.decembri nav mazāks
par 1 (viens).
(Ja kandidāts ir personu apvienība vai
personālsabiedrība, tad prasība ir
izvirzīta katram personu apvienības vai
personālsabiedrības biedram).

Kandidāta parakstīts apliecinājums, ka
kandidāta
likviditātes
koeficients
(apgrozāmie
līdzekļi/īstermiņa
saistības) uz 2014.gada 31.decembri
nav mazāks par 1, pievienojot gada
pārskata kopiju par 2014.gadu vai citus
dokumentus, kas tos aizstāj, gadījumā,
ja spēkā esošie normatīvie akti
neparedz šādu pārskatu sastādīšanu.

Kvalifikācijas prasības attiecībā uz Pretendenta profesionālo darbību
25.4.

Lai pasūtītājs spētu pārliecināties par 25.4.1.
Kandidāta finansiālajām spējām, kā arī
nodrošināties, ka līguma izpilde netiks
apgrūtināta nepietiekama finansējuma
dēļ, kā arī, lai nodrošinātu pasūtījuma
izpildi, kandidātam jābūt atbilstošam
saimnieciskajam
un
finansiālajam
stāvoklim.
Kandidāta iepriekšējo trīs gadu (2012.,
2013., 2014.) vidējais gada apgrozījums
būvniecībā (bez PVN) ir ne mazāks par
EUR 1 400 000.

Lai apliecinātu 25.4.punktā minētā
apgrozījuma atbilstību,
kandidātam
jāiesniedz tā parakstīts apliecinājums
par kandidāta iepriekšējo trīs gadu
(2012., 2013., 2014.) gada vidējo
apgrozījumu būvniecībā, kā arī
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā
sagatavoto gada un finanšu pārskatu
kopijas
(bez
pielikumiem)
par
iepriekšējiem trīs gadiem.

(Kandidāta vidējo neto apgrozījumu
būvniecībā komisija aprēķina pēc
formulas (2012.g. apgrozījums +
2013.g.apgrozījums
+
2014.g.apgrozījums) / 3).
Kandidātiem, kas dibināti vēlāk gada
finanšu vidējo apgrozījumu aprēķina par
nostrādāto periodu.

25.5.

Kandidātiem, kam normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā nav sagatavots gada
pārskats par 2014.gadu, pēdējie trīs gadi
ir attiecīgi 2013., 2012., 2011.
Kandidātam iepriekšējo 5 gadu laikā 25.5.1.
(2010, 2011., 2012., 2013., 2014.) un
2015. līdz piedāvājumu iesniegšanas
dienai jābūt pieredzei ne mazāk kā 3
(trīs) (tas ir, par katru no trīs kandidāta
norādītajiem objektiem tika noslēgts
atsevišķs līgums par būvdarbu izpildi un
saņemta atsevišķa būvatļauja būvdarbu
veikšanai, tika noformēts akts par objekta
pieņemšanu/nodošanu
ekspluatācijā)
līdzvērtīga satura un apjoma būvdarbu
veikšanā. Par līdzvērtīgu pieredzi pēc
satura un apjoma šī punkta ietvaros tiek

Lai apliecinātu kandidāta pieredzes
atbilstību
25.5.punkta
prasībām,
kandidātam
jāiesniedz
kandidāta
apstiprināts
kandidāta
vai
apakšuzņēmēja
(ja
kandidāts
būvniecībai
plāno
piesaistīt
apakšuzņēmēju un balstīties uz to
tehniskajām
un
profesionālajām
iespējām) iepriekšējos piecos gados un
2015.gadā veikto Būvdarbu saraksts
(veidne pielikumā) un sarakstā norādīto
objektu pasūtītāju atsauksmes, kurās
norādīti
izbūvēto
objektu
9
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uzskatīti:
1 objekts siltumtīklu izbūves vai
rekonstrukcijas darbi ar izbūvēto vai
rekonstruēto siltumtīklu cauruļu garumu
vismaz 4 000m;
1 objekts siltumtīklu izbūves vai
rekonstrukcijas darbi ar izbūvēto vai
rekonstruēto siltumtīklu cauruļu garumu
ar Ø323 (vai lielāks) vismaz 1 600m;
- 1 objekts - siltumtīklu izbūves vai
rekonstrukcijas darbi un vismaz 10
izbūvēti siltummezgli
Visiem kandidāta norādītajiem objektiem
jābūt
pabeigtiem
un
pieņemtiem
ekspluatācijā.

25.6.

Kandidātam jānodrošina šādi speciālisti:

1) Vadošais projektētājs, kam ir spēkā
esošs
projektēšanas
sertifikāts
siltumapgādes un ventilācijas sistēmu

raksturlielumi. Objekti, kam nav
pievienotas
pasūtītāju
atsauksmes
netiks ņemti vērā pie izvērtēšanas.
Pasūtītājs pārbaudīs vai būvdarbu
sarakstā norādītie objekti ir apliecināti
ar atsauksmēm, kā arī to, vai kandidāta
iesniegtie
dokumenti
apliecina
kandidāta pieredzes atbilstību nolikuma
25.5. punkta prasībām un vai visi darbi
ir veikti atbilstoši attiecīgajiem
normatīviem un nodoti ekspluatācijā.
Pieteikumu izvērtēšanas laikā pasūtītājs
pārbaudīs, vai kandidāta norādītie
objekti ir nodoti ekspluatācijā. Veikto
būvdarbu sarakstā jānorāda tikai tie
objekti, ar kuriem Kandidāts
apliecina
savu
pieredzi.
Nepieciešamības gadījumā, pasūtītājs
izmantos
savas
tiesības,
lūgt
kandidātam skaidrot viņa iesniegto
pieteikumu, Nolikuma 39. punktā
noteiktajā kārtībā.
25.6.1.
Lai apliecinātu kandidāta pieredzes
atbilstību
25.6.punkta
prasībām,
kandidātam
jāiesniedz
kandidāta
piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši
Speciālistu saraksta veidnei (veidne
pielikumā). Sarakstā jāiekļauj visi
nolikuma
25.6.punktā
norādītie
speciālisti.
Par katru piesaistīto speciālistu
pieteikumam
jāpievieno
attiecīga
speciālista spēkā esoša sertifikāta
kopija un CV (veidne pielikumā), kur ir
minēta speciālista pieredze saskaņā ar
nolikuma prasībām.
Par ārvalstu speciālistiem iesniedzamas
dokumentu kopijas, kas apliecina to
kvalifikācijas atbilstību nolikuma 25.6.
punktā izvirzītajām prasībām atbilstoši
attiecīgajā valstī noteiktajai kārtībai.
Savukārt pieredzes atbilstība saskaņā ar
nolikumā
izvirzītajām
prasībām,
jāapliecina ar CV norādīto objektu
līgumu vai aktu par objekta nodošanu
ekspluatācijā vai būvatļauju vai citu
dokumentu kopijām, šajā nolikumā
paredzētajā kārtībā.
1) Lai apliecinātu projektētāja pieredzi,
jāiesniedz dokumenta, kas apliecina
projektētāja CV norādītā objekta
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projektēšanā un tas pēdējo piecu (2010.,
2011., 2012., 2013., 2014. un šajā 2015.)
gadu laikā ir izstrādājis tehniskos
projektus:
- 1 objekts - siltumtīklu izbūves vai
rekonstrukcijas darbi, kur:
a) paredzēts izmantot auksto ieguldīšanas
metodi;
b) siltumtīklu izbūves vai rekonstrukcijas
darbi ar izbūvēto vai rekonstruēto
siltumtīklu cauruļu garumu vismaz 3
000m;
1 objekts – siltumtīklu izbūves
vai rekonstrukcijas darbi, kur:
a) paredzēts izmantot auksto ieguldīšanas
metodi;
b) siltumtīklu izbūves vai rekonstrukcijas
darbi ar izbūvēto vai rekonstruēto
siltumtīklu cauruļu garumu ar Ø323 (vai
lielāks) vismaz 1 600m;
-1 objekts - siltumtīklu izbūves vai
rekonstrukcijas darbi un vismaz 10
siltummezgli.
Visiem trīs norādītajiem objektiem ir
jābūt nodotiem ekspluatācijā līdz
pieteikumu iesniegšanas brīdim. Līdz ar
to projektētājam ir jābūt pieredzei minēto
objektu autoruzraudzībā.
Šī nolikuma ietvaros par izstrādāto
tehnisko projektu tiek uzskatīts tehniskais
projekts, kas izstrādāts par katru no trīs
norādītajiem objektiem , tas ir, tika
noslēgts
atsevišķs
līgums
par
projektēšanas darbu izpildi, tehniskais
projekts tika akceptēts, saņemta atsevišķa
būvatļauja izbūvēt uzprojektēto objektu,
tika
veikta
uzprojektētā
objekta
2
autoruzraudzība.
2) Sertificēts speciālists ģeodēzisko darbu
veikšanai, kam ir pieredze:
- pēdējo trīs (2012., 2013., 2014. un šajā
2015.), gadu laikā ir veicis ģeodēzista

tehniskā
projekta
saskaņošanu
(akceptēšanu) Būvvaldē, kā arī
dokumenta, no kura nepārprotami ir
izsecināma 25.6. 1) punktā minētā
speciālista pieredze un kas apliecina, ka
piesaistītais projektētājs izstrādājis CV
norādītā objektā tehnisko projektu,
kopija
(piemēram,
atbildīgā
projektētāja
apliecinājuma
vai
būvprojekta ekspertīzes, vai nozīmīgo
konstrukciju pieņemšanas akta kopija,
kas ir izdota saskaņā ar Ministru
kabineta
1997.gada
1.aprīļa
noteikumiem Nr.112 (kas bija spēkā no
01.04.1997. līdz 01.10.2014), vai
saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada
19.augusta noteikumiem Nr.500, vai
cits dokuments, kas apliecina, ka
projektētājam ir Nolikumā 25.6. 1)
punkta parasībām atbilstoša pieredze un
kur ir norādīts attiecīgs speciālists.
Informācija par izmantoto ieguldīšanas
metodi
projektēšnas
laikā
tiks
pārbaudītā, pie norādītā objekta
pasūtītāja, attiecīgajā būvvaldē vai citā
iestādē, kas var sniegt minēto
informāciju.
Kā arī akti par norādīto objektu
pieņemšanu ekspluatācijā, kur ir
noradīts
speciālists,
kas
veica
autoruzraudzības darbus. Ja aktā par
objektu pieņemšanu ekspluatācijā, ir
norādīts tikai uzņēmums, nevis
speciālists, kas veica autoruzraudzības
darbus, kandidāts, papildus aktam par
objekta pieņemšanu ekspluatācijā,
iekļauj autorurgauga saistību raksta
kopija, kas apliecina, ka norādītajos
objektos
projektētājs
veica
arī
autoruzraudzības darbus.
2) Lai apliecinātu speciālista ģeodēzisko
darbu veikšnai pieredzi, jāiesniedz
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā
iegūtās izglītības dokumenta kopija,
attiecīga sertifikāta kopija minēto darbu

2

Prasības pamatotību skatīties IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas 2015.gada 5.janvāra lēmumu
Nr.4-1.2/14-372.
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pienākumus vismaz
būvniecības objektos.

trīs

jebkādos

3) Būvdarbu vadītājs, kam ir spēkā esošs
būvprakses sertifikāts siltumapgādes un
ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā
un pieredze:
iepriekšējo piecu gadu (2010, 2011.,
2012., 2013., 2014. un 2015.gadā līdz
piedāvājumu iesniegšanas dienai) laikā
kā būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz
trīs
siltumtrašu
izbūves
vai
rekonstrukcijas darbus, tas ir:
- 1 objekts siltumtīklu izbūves vai
rekonstrukcijas darbi ar izbūvēto vai
rekonstruēto
siltumtīklu
cauruļu
garumu vismaz 4 000m;
- 1 objekts siltumtīklu izbūves vai
rekonstrukcijas darbi ar izbūvēto vai
rekonstruēto
siltumtīklu
cauruļu
garumu ar Ø323 (vai lielāks) vismaz
1 600m;
- 1 objekts - siltumtīklu izbūves vai
rekonstrukcijas darbi un vismaz 10
izbūvēti siltummezgli

veiksanai un dokumentu (līguma
kopija, vai sniegto pakalpojumu
pieņemšanas - nodošanas akta kopija,
vai cits dokuments), kas apliecina, ka
speciālists ir veicis attiecīgus darbus
viņa CV norādītajā objektā.
Objekti, par kuriem netiks pievienoti
iepriekš
minētie
apriecinošie
dokumenti netiks ņemti vērā pie
izvērtēšanas.
3) Lai apliecinātu 25.6. 3) un 4) punktā
minēto speciālistu pieredzi, jāiesniedz
dokumentu kopijas, kas apliecina, ka
kandidāta piesaistītais speciālists tā CV
norādītajā objektā ir veicis attiecīgus
darbus, kas apliecina viņa pieredzes
atbilstību
nolikuma
prasībām
(piemēram, saskaņā ar Ministru
kabineta
1997.gada
1.aprīļa
4) noteikumiem Nr.112 (kas bija spēkā no
01.04.1997. līdz 01.10.2014) vai
saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada
19.augusta noteikumiem Nr.500
sastādītā segto darbu pieņemšanas akta
vai noslēgtā līguma, kur norādīts
atbildīgais speciālists, vai būvdarbu
vadītāja saistību raksta kopija, vai
darbu pieņemšanas nodošanas akta, vai
objekta būvatļaujas, vai akta par
objekta nodošanu ekspluatācijā kopija),
no kuriem nepārprotami ir izsecināma
attiecīgi 25.6. 3) un 25.6. 4) punktā
minētā pieredze.

Kandidāta norādītājiem objektiem jābūt
nodotiem ekspluatācijā līdz Kandidātu
pieteikumu iesniegšanas brīdim.
4) Ceļu būvdarbu vadītājs, kam ir spēkā
esošs
būvprakses
sertifikāts
ceļu
būvdarbu vadīšanā un pieredze:
- iepriekšējo piecu gadu (2010, 2011.,
2012., 2013., 2014. un 2015.gadā līdz
piedāvājumu iesniegšanas dienai) laikā
kā ceļu būvdarbu vadītājs ir vadījis
vismaz
trīs
ceļu
izbūves
vai
rekonstrukcijas darbus, kur katra
izbūvētā vai rekonstruētā ceļa seguma
apjoms sastāda vismaz 1300 m2.
Kandidāta noradītājiem objektiem jābūt
nodotiem ekspluatācijā līdz Kandidātu
pieteikumu iesniegšanas brīdim.
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5) Vismaz 4 sertificēti metinātāji, kam ir
derīgi sertifikāti paredzēto metināšanas
darbu veikšanai un katram ir pieredze:
- iepriekšējo piecu gadu (2010, 2011.,
2012., 2013., 2014. un 2015.gadā līdz
piedāvājumu iesniegšanas dienai) laikā
veicis metināšanas darbus vismaz trīs
objektos, kur tika veikti siltumtīklu
izbūves vai rekonstrukcijas darbi.

6) Darba aizsardzības koordinātors, kam
ir normatīvajos aktos paredzētā atbilstoša
izglītība, saskaņā ar kuru tam ir tiesības
veikt darba aizsardzības speciālista
pienākumus un pieredze:
- kurš iepriekšējo piecu gadu (2010.,
2011., 2012., 2013., 2014. un 2015.gadā
līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai)
laikā ir veicis darba aizsardzības
speciālista pienākumus vismaz trīs
objektos, kuros tika veikti siltumtīklu
izbūves vai rekonstrukcijas darbi.
7) Komunikāciju ģeofizikālās tehniskās
apsekošanas (ar ģeoradaru) speciālists,
kas ir apmācīts un sertificēts no
ģeofizikālo iekārtu ražotāja puses darbam
ar pielietojamo georadaru, kā arī
speciālistam pēdējo trīs gadu (2012.,
2013., 2014. un šajā 2015.) laikā jābūt
pieredzei vismaz trīs objektos, kur veikta
komunikāciju
ģeofizikālā
tehniskā
apsekošana.

5) Metinātāju kvalifikācijas pārbaudes
sertifikātu kopijas, saskaņā ar standartu
LVS EN 287-1 vai ekvivalentu
standartu, metināšanas process 111
(rokas loka metināšana).
Speciālistu pieredzi apliecina paši
speciālisti, kuri parakstot savu CV,
apliecina tajā minētās informācijas
patiesumu.
Pasūtītājs
pārbaudīs
iesniegto
informāciju pie pasūtītāja.
Metināšanas procesa specifikāciju
(WPS) apliecinošs dokuments, saskaņā
ar standartu LVS EN ISO 15609-1 vai
ekvivalentu standartu, ar ražotāja
(izpildītāja) WPQR numuru, kas atbilst
pasūtītāja prasībām (EN 10204-3.1 un
LVS EN 10217-1 vai ekvivalentiem
standartiem).
6) Lai apliecinātu darba
pieredzi,
jāiesniedz dokumentu
kopijas, kas
apliecina, ka kandidāta piesaistītais
speciālists tā CV norādītajā objektā ir
veicis attiecīgus darbus, kas apliecina
viņa pieredzes atbilstību nolikuma
prasībām (piemēram, akta par objekta
pieņemšanu ekspluatācijā, būvatļaujas,
darbu pieņemšanas-nodošanas akta
kopija), no kuriem nepārprotami ir
izsecināma 25.6. 6) punktā minētā
pieredze.
Darba
aizardzības
koordinātora
izglītību apliecinoša dokumenta kopija.
7) Lai
apliecinātu
darba
pieredzi,
jāiesniedz dokumentu kopijas, kas
apliecina, ka kandidāta piesaistītais
speciālists tā CV norādītajos objektos ir
veicis attiecīgus darbus, kas apliecina
viņa pieredzes atbilstību nolikuma
prasībām (piemēram, akta par sniegto
pakalpojumu pieņemšanu - nodošanu
kopija, tehniskais pārskats, u.c.
dokumenti), no kuriem nepārprotami ir
izsecināma 25.6.7) punktā minētā
pieredze.
Objekti, par kuriem netiks pievienoti
iepriekš
minētie
apriecinošie
dokumenti netiks ņemti vērā pie
izvērtēšanas.
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8) Kandidāta (kā galvenā būvuzņēmēja)
uzņēmumā ir ieviestas ISO 9001:2008
(vai ekvivalenta), ISO 14001:2004 (vai
ekvivalenta) sistēmas

Kopā
ar
kandidātu
pieteikumu
jāiesniedz arī ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 vai līdzvērtīgu sertifikātu
kopijas, vai Kandidāta kvalitātes
vadības, vides pārvaldības sistēmas
apraksti
attiecībā
uz
būvdarbu
veikšanu, kas apliecina, ka Kandidāts
uztur atbilstošu kvalitātes un vides
vadības sistēmu.

26. Iesniedzamie dokumenti (papildus 25.punktā minētajam)
26.1. Kandidāta pieteikuma vēstule (veidne pielikumā). Kandidāta iesniegtajam pieteikumam
jābūt derīgam, tas ir saistošam Kandidātam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Kandidātu
atlases rezultātā atlasīto Pretendentu iesniegtajam Finanšu un tehniskajam piedāvājumam jābūt
derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 150
dienas no minētā Finanšu un tehniskā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
26.2. Dokuments vai tā atvasinājums, kas apliecina pieteikuma dokumentus parakstījušās
personas tiesības pārstāvēt kandidātu.
26.3. Ja kandidāts līguma izpildē plānojis piesaistīt apakšuzņēmējus, tad papildus iesniedzamo
dokumentu paketei jāiesniedz saraksts ar apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmēju
nosaukumus un apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas aprakstu, kā arī apliecinājums par
piekrišanu būt par apakšuzņēmēju iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā.
26.4. Ja pieteikumu iesniedz kandidāts, kas ir personu grupa (piegādātāju apvienība), tad personu
grupa (piegādātāju apvienība) kopā iesniedz šādus dokumentus:
26.4.1. personu grupas (piegādātāju apvienības) sadarbības līguma kopija saskaņā ar nolikuma
9.1.punktu;
26.4.2. dokumenti, kas minēti nolikuma 25.1., 25.1.1., 25.2.1., 25.3.1., 26.2.punktos jāiesniedz
par personu apvienību kopā. Nolikuma 25.1.1.punktā minēto apliecību, kas jāiesniedz par katru
personas apvienības dalībnieku atsevišķi un par katru personālsabiedrības biedru atsevišķi, ja
kandidāts ir personālsabiedrība (apliecības iesniedzamas, ievērojot 25.1.1., 25.2.1.puktā
noteikto).
26.5. Kandidāts var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma
izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā kandidāts pierāda
pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai
vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā (veidne pielikumā). Atbilstību
nolikuma 25.3.punktā izvirzītajai prasībai attiecībā uz nepieciešamo finanšu apgrozījumu
kandidāts var apliecināt pats vai arī kopā ar citu tirgus dalībnieku, piemēram, apvienojoties
personu apvienībā, kura kopumā būs atbildīga par līguma izpildi, vai iesniedzot citus
līdzvērtīgus pierādījumus (piemēram, apņemšanos uz līguma izpildes brīdi izveidot apvienību,
kas būs solidāri atbildīga par līguma izpildi).
V. PIETEIKUMU ATVĒRŠANA, VĒRTĒŠANA UN KANDIDĀTU ATLASES KRITĒRIJI
27. Katrs komisijas loceklis pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas paraksta apliecinājumu, ka nav
tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā.
Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas
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darbā. Minēto apliecinājumu paraksta arī visi vērtēšanas procesā piesaistītie eksperti, gadījumā, ja
tādi tiks piesaistīti pieteikumu vērtēšanas procesā.
28. Iepirkuma komisija kandidātu pieteikumus atver, kā arī lēmumus iepirkuma procedūras
dokumentu sagatavošanas gaitā un kandidātu un to iesniegto pieteikumu izvērtēšanas gaitā pieņem
sēdēs. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas iepirkuma
komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu
balsu vairākumu. Ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir iepirkuma
komisijas priekšsēdētāja balss.
29. Pasūtītājs atver iesniegtos pieteikumus tūlīt pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām
nolikumā norādītajā vietā un laikā. Pieteikumu atvēršana notiek slēgtā sēdē.
30. Iepirkuma komisija pārbauda, vai kandidāta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā atbilst
nolikumā noteiktajām prasībām. Ja pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā nav ietverts kandidāta
iesniegtajā pieteikumā vai neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām (un konstatētā neatbilstība ir
būtiska), kandidāta pieteikums tiek noraidīts.
31. Iepirkuma komisija pārbauda, vai kandidāti, apakšuzņēmēji un personas, uz kuru iespējām
kandidāti balstās, nav piedalījušās šī iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja kandidāts,
apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras iespējām kandidāts balstās, ir piedalījusies iepirkuma
procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim piegādātājam dod priekšrocības iepirkuma
procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā kandidāta pieteikums
tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās kandidāta
noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas
priekšrocības iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.
32. Iepirkuma komisija pārbauda publiski pieejamo informāciju par to, vai kandidāts,
personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja pieteikumu iesniedz personālsabiedrība) vai
visi personu apvienības dalībnieki (ja pieteikumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji
(ja kandidāts iepirkuma līguma izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos
noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā.
33. Iepirkuma komisija pārbauda publiski pieejamo informāciju par to, vai kandidāts,
personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja pieteikumu iesniedz personālsabiedrība
vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja kandidāts iepirkuma līguma izpildē plāno piesaistīt
apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā,
ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā. Minēto informāciju pasūtītājs pārbauda sekojoši:
a.
Būvkomersantu
reģistra
mājas
lapā
internetā
(http://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchants)
pārliecinās,
vai
kandidāts,
personālsabiedrības biedri, personu apvienības dalībnieki (ja pieteikumu iesniedz
personālsabiedrība vai personu apvienība) un apakšuzņēmēji (ja kandidāts iepirkuma līguma
izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama
reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā;
b.
Būvkomersantu reģistra mājas lapā internetā pieejamās būvprakses un arhitektu prakses
sertifikātu datu bāzē (https://bis.gov.lv/bisp/lv/certificates) pārliecinās par kandidāta
piedāvātajiem speciālistiem piešķirtajiem sertifikātiem.
34.
Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbaudīs informāciju vai kandidāts un persona, uz
kuras iespējām kandidāts balstās, atbilst Nolikumā paredzētājām prasībām un vai uz tiem neattiecās
nolikuma 20.punktā noteiktie nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā. Minēto informāciju pasūtītājs
pārbaudīs sekojošā kārtībā:
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Konkurences padomes tīmekļa vietnē pārliecinās par to, vai kandidāts un persona, uz kā
iespējām kandidāts balstās, nav atzīts par vainīgu attiecīgos konkurences tiesību pārkāpumos
(http://kp.gov.lv/lv/konkurences-padomes-lemumi);
b. Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā pieejamā reģistrā Lēmumi par saimniecības
darbības apturēšanu
http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=5828&hl=1 pārliecinās, vai kandidātam un
personai, uz kā iespējām kandidāts balstās, nav apturētai saimnieciskā darbība;
c. Valsts
ieņēmumu
dienesta
tīmekļa
vietnē
pieejamā
parādnieku
reģistrā
(http://www.vid.gov.lv/VID_PDB/NPAR) pārliecinās, vai kandidātam un personai, uz kā
iespējām kandidāts balstās, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādi, kas pārsniedz 150 euro.
Ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz līdzvērtīgas datubāzes, kur ir iespējams pārbaudīt 33. un
34. punktā minēto informāciju, kandidātam savā piedāvājumā ir atļauts norādīt minētās datubāzes
imterneta adresi, lai iepirkuma komisija papildus pārliecinātos, pas kandidāta sniegtās informācijas
patiesumu.
35.
Ja iepirkuma komisija minēto informāciju nevar saņemt publiskās datu bāzēs, tā pieprasa, lai
kandidāts iesniedz kompetentu institūciju izziņas, kas apliecina, ka:
a. kandidātam un personai, uz kuras spējām kandidāts balstās, nav pasludināts maksātnespējas
process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits
līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un
maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība, nav uzsākta
tiesvedība par tās bankrotu un kandidāts un persona, uz kuras spējām kandidāts balstās, netiek
likvidēts,
b. kandidāts un persona, uz kā spējām kandidāts balstās, ar tādu kompetentas institūcijas
lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu
darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā 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. Par to, ka
kandidāts un persona, uz kā iespējām kandidāts balstās, nav sodīta Latvijā par šajā punktā
minētajiem pārkāpumiem, iepirkuma komisija pieprasa izziņu no Valsts darba inspekcijas.
36.
Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja
tie izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas.
37.
Iepirkuma komisija atlasa kandidātus, pārbaudot kandidātu un personu, uz kuru iespējām
kandidāti balstās, atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām kandidāta
kvalifikācijai.
38.
Kandidāta pieteikums tiek noraidīts, ja kandidāts, vai persona, uz kuras iespējām kandidāts
balstās:
a. neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem nosacījumiem kandidāta dalībai
iepirkuma procedūrā vai
b. nav iesniedzis kandidāta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst kandidāta kvalifikācijas
prasībām, vai
c. ir sniedzis nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai.
39.
Ja pasūtītājs konstatē, ka kandidāta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir
neskaidra vai nepilnīga, tas pieprasa, lai kandidāts vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina
šajos dokumentos ietverto informāciju.
40.
Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski
pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja pasūtītājs ir ieguvis informāciju šādā
a.
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veidā, bet pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais kandidāts ir tiesīgs
iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu. Pasūtītājs nodrošina kandidātam šādu iespēju,
savlaicīgi paziņojot par iepriekš minētajos avotos iegūto informāciju. Uz minēto paziņojumu
kandidātam jāatbild pasūtītāja izsūtītajā paziņojumā norādītajā termiņā.
41.
Pieteikumi, kuri neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām noformējuma
prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
noformējuma prasībām ir būtiska un ietekmē kandidātu pieteikumu vērtēšanu.
42.
Kandidāta pieteikums tiek noraidīts:
42.1. ja to ir parakstījusi persona, kurai Komercreģistrā vai kandidāta mītnes zemes analoģiskā
iestādē nav reģistrētas pārstāvības tiesības un/nav attiecīga pilnvarojuma;
42.2. kandidāts ir iesniedzis pieteikumu ar derīguma termiņu, kas neatbilst nolikumā noteiktajām
prasībām.
43.
Visi kandidāti, kuru pieteikumi tiks atzīti par atbilstošiem atlases prasībām, tiks uzaicināti
noteiktā termiņā iesniegt piedāvājumus, saskaņā ar tiem nosūtīto šī iepirkuma II. posma nolikumu Finanšu un tehnisko piedāvājumu sagatavošanas un izvērtēšanas nolikumu. Kopā ar piedāvājumu
Kandidātam būs jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums. Pēc minētā uzaicinājuma saņemšanas, šī
nolikuma ietvaros, kandidāti tiek uzskatīti par pretendentiem, kuri sagatavo piedāvājumus.
43.1. Iesniedzot kandidātu atlases dokumentus, kandidātam nav jāiesniedz piedāvājuma
nodrošinājums. Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz iepirkuma II. posmā kopā ar finanšu un
tehnisko piedāvājumiem.
Kandidāts kopā ar II. Iepirkuma posma dokumentiem iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu EUR 17
000 (septiņpadsmit tūkstoši euro un 00 centi)
Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī
reģistrēta komercbanka vai kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle, kas ir reģistrēta
pakalpojumu sniegšanai Latvijas teritorijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, vai apdrošināšanas
kompānijas izsniegta polise par ekvivalentu summu. Izstrādājot piedāvājuma nodrošinājumu, jāņem
vērā piedāvājuma nodrošinājuma veidne (veidne ir pievienota II. kārtas nolikumam). Izvērtējot
iesniegtos piedāvājumus, pasūtītājs vērtēs tikai to, vai dokuments atbilst izvirzītajām prasībām, nevis
nolikuma pielikumos norādītajām formām.
43.2. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
1) piedāvājuma derīguma termiņā, kas noteikts, skaitot no finanšu un tehniskā piedāvājuma
atvēršanas dienas, vai jebkurā piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumā, kuru pasūtītajam
rakstveidā paziņojis pretendents un galvotājs;
2) ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu iepirkuma procedūrā, — līdz dienai, kad
izraudzītais pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma procedūras
dokumentos un līgumā) un līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
43.3. Piedāvājuma nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta
iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
1) pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
2) pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja
noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā
paredzēto līguma nodrošinājumu;
3) pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta
iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
44.
Piedāvājumu sagatavošanas laikā pretendentiem tiks dota iespēja iepazīties ar attiecīgo
objektu, kā arī saņemt nepieciešamos skaidrojumus par iepirkuma procedūras dokumentāciju.
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Ja neviens no kandidātiem neatbildīs kandidātu atlases noteikumu prasībām, pasūtītājam ir tiesības
izbeigt iepirkuma procedūru bez rezultātiem un izsludināt atkārtotu kandidātu atlasi.
45.
Cita informācija
45.1. Pēc II. posmā iesniegtiem piedāvājumiem līguma slēgšanai iepirkuma komisija izvēlēsies
saimnieciski izdevīgāku piedāvājumu.
Pēc piedāvājumu atbilstības pārbaudes iepirkuma komisija vērtē piedāvājumus saskaņā ar
Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem, izvēloties
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst Iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām.
45.2. Vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēlei:
saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiks noteikts pamatojoties uz sekojošiem piedāvājuma
izvēles kritērijiem (atsevišķi uz katru daļu):
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.

Kritēriji
Piedāvājuma cena
Siltuma vadītspējas efektivitāte λ, pie nosacījuma,
ka maksimāli augstākā pieļaujamā ir 0,027 W/mK
Garantijas laiks darbiem
Ražotāja garantijas laiks visām būvdarbos
izmantojamām caurulēm
Kopā:

Īpatsvars
70
20
5
5
100

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts summējot visus piedāvājuma izvēles
kritērijus kopā (attiecīgi aprēķinot tos katrai daļai atsevišķi). Novērtējums punktos tiek noapaļots līdz
divām zīmēm aiz komata. Saimnieciski visizdevīgākais ir piedāvājums, kurš kopvērtējumā ir ieguvis
visvairāk punktu. Maksimālais punktu skaits ir 100 punkti. Pie vienāda izvērtējuma rezultāta,
priekšroka tiks dota tam pretendentam, kuram ir zemāka piedāvājuma cena.
Piedāvājuma cena – piedāvājumam ar viszemāko cenu par objektu tiks piešķirti 70 punkti, bet
pārējiem piedāvājumiem punktu tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret piedāvājumu ar
viszemāko cenu:
(Viszemākā cena/ pretendenta N piedāvājuma cena) X70
Siltuma vadītspējas koeficients visām būvdarbos pielietotajām caurulēm, (λ - lambda) –
efektivitātes vērtēšanas sistēma:
Siltuma vadītspējas efektivitāte λ vērtēšanas sistēma, pie nosacījuma, ka maksimāli pieļaujamā
vērtība ir 0,027 W/mK:
λ=

pieļautā max λ - faktiskā piedāvātā λ

x 20

pieļautā max λ - labākā piedāvātā λ

Garantijas laiks darbiem – piedāvājumam ar visgarāko garantijas laiku darbiem par objektu (gadi)
tiks piešķirti 5 punkti, bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret
piedāvājumu ar visgarāko piedāvāto garantijas termiņu:
18
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((piedāvātais garantijas laiks darbiem -2) / (labākais piedāvātais garantijas laiks darbiem -2)) X5
Piedāvājot garantijas laiku darbiem, pretendentam jāpievieno apliecinājums ar norādi par piedāvāto
garantijas laiku darbiem, kā arī jāņem vērā, ka garantijas laika darbiem termiņš tiek vērtēts ar
nosacījumu, ka minimālais garantijas laiks nav mazāks par 2 (diviem) gadiem. Ja pretendents
piedāvās garantijas laiku darbiem lielāku par 10 (desmit) gadiem, tad aprēķinos, neatkarīgi no tā, cik
garantijas gadus Pretendents piedāvā, tiks izmantots garantijas laiks - 10 (desmit) gadi. Tāpat
pretendentam jāņem vērā, ka pirms pēdējā maksājuma veikšanas par izpildītajiem darbiem, tam būs
jāiesniedz pasūtītājam garantijas laika garantija par darbiem saskaņā ar savu piedāvājumu. Ņemot
vērā, ka saskaņā ar likumu „Par Apdrošināšanas likumu”, maksimālais iespējamais laiks, par kuru var
tikt izsniegta apdrošināšanas polise ir 5 gadi, pretndentam, izpildot līgumu, būs jāiesniedz garantijas
laika garantija par maksimālo iespējamo laiku saskaņā ar savu piedāvājumu. Bet pirms sākotnēji
iesniegtās garantijas laika garantijas derīguma termiņa beigām, būs jāiesniedz minētās garantijas
pagarinājums saskaņā ar savu piedāvājumu.
Ražotāja garantijas laiks visām būvdarbos izmantojamām caurulēm – piedāvājumam ar
visgarāko garantijas laiku visām būvdarbos izmantojamām caurulēm par objektu (gadi) tiks piešķirti
5 punkti, bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret piedāvājumu
ar visgarāko piedāvāto garantijas termiņu:
((piedāvātais garantijas laiks visām būvdarbos izmantojamām caurulēm -2)/(labākais piedāvātais
garantijas laiks visām būvdarbos izmantojamām caurulēm -2)) X 5.
Piedāvājot garantijas laiku visām izmantojamām caurulēm, pretendentam jāpievieno ražotāja
apliecinājums ar norādi par piedāvāto garantijas laiku visām būvdarbos izmantojamām caurulēm, kā
arī jāņem vērā, ka garantijas laika visām būvdarbos izmantojamām caurulēm termiņš tiek vērtēts ar
nosacījumu, ka minimālais garantijas laiks nav mazāks par 2 (diviem) gadiem. Ja pretendents
piedāvās garantijas laiku lielāku par 10 (desmit) gadiem, tad aprēķinos, neatkarīgi no tā, cik
garantijas gadus visām būvdarbos izmantojamām caurulēm pretendents piedāvā, tiks izmantots
garantijas laiks - 10 (desmit) gadi. Piedāvājumā ir jāiekļauj materiālu ražotāja vai piegādātāja
apliecinājums par piedāvāto materiālu garantijas termiņu.
45.3. Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
45.4. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par kandidāta pieteikumā sniegtās informācijas patiesību
vai dokumenta kopijas autentiskumu, tai ir tiesības pieprasīt, lai kandidāts apstiprina informācijas
patiesumu un/vai uzrāda apstiprinoša dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta
kopiju.
45.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt kandidāta sniegtās informācijas patiesumu pie
pasūtītāja, publiski pieejamos avotos, pieprasot informāciju no attiecīgajām iestādēm, kā arī citos
veidos.
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PIELIKUMI
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Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne
<Pasūtītāja nosaukums>
<reģistrācijas numurs>
<adrese>

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ
“<Iepirkuma procedūras nosaukums>”
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
1. [Iepazinušies]/[Iepazinies]3 ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs)
organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot
visas Nolikumā noteiktās prasības,
<Kandidāta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Kandidāts ir fiziska persona)>
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Kandidāts ir fiziska persona)>
<adrese>
2. [iesniedzam]/[iesniedzu]4 pieteikumu, kas sastāv no:
a. šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Atlases dokumentiem,
(turpmāk – Pieteikums)
3.

Pieteikums ir saistošs Kandidātam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

4. Kandidāts (ja Kandidāts ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja
Kandidāts ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Kandidāts ir personu apvienība) apliecina, ka:
a. piesakās piedalīties iepirkuma „<Iepirkuma procedūras nosaukums>”” (iepirkuma identifikācijas Nr. „<...>”)
kandidātu atlasē un iesniegt finanšu piedāvājumu vērtēšanai (saņemot uzaicinājumu iesniegt finanšu piedāvājumu);
b. tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības
attiecībā uz Kandidātu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis
neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas
par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
c. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.
5. [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt
iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:
<Peronu apvienības dalībnieka (ja Kandidāts ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais
personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>
<Reģistrācijas numurs vai personas kods>
<Adrese>]5

3

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.
Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.
5
Punkts ir ietverams pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja kandidāts ir personu apvienība.
4
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<Kandidāta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Kandidāts vai personu apvienības
dalībnieks ir fiziska persona)>
<Reģistrācijas numurs vai personas kods>
<Adrese>
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>
<Reģistrācijas numurs vai personas kods>
<Adrese>
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>]6

6

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja kandidāts ir personu apvienība)!
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PIETEIKUMĀ IEKĻAUJAMIE DOKUMENTI.
Dokumenti, kas ir minēti šajā sarakstā, ir jāiekļauj piedāvājumā: par kandidātu, par katru personālsabiedrības
biedru (ja pieteikumu iesniedz personālsabiedrība), par katru personu apvienības dalībnieku (ja pieteikumu iesniedz
personu apvienība), kā arī katru personu, uz kuras iespējam kandidāts balstās (ja kandidāts iepirkuma priekšmeta izpildei
plāno piesaistīt apakšuzņēmēju un balstīties uz tā iespējām).
Noliku
ma
punkts
20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

Iesniedzamais dokuments
(Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne
agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas.)
Tā kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam (pasūtītājam) saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem nav pieejama datubāze, kurā pasūtītājs varētu pārliecināties par to, ka kandidāts vai persona, kurai
ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības
attiecībā uz šo kandidātu, ir/nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos,
krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā
organizācijā
- Kandidātam jāiesniedz Sodu reģistra, vai līdzvērtīga reģistra vai iestādes ārvalstīs izsniegtās
izziņas kopija, no kuras ir nepārprotami izsecināms, ka uz kandidātu neattiecās nolikuma
20.1.punktā minētais izslēgšanas nosacījums.
(Kandidātam jāņem vērā nolikuma 22.punktā minētais.)
Tā kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam (pasūtītājam) saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem nav pieejama datubāze, kurā pasūtītājs varētu pārliecināties par to, ka kandidāts ar tādu
kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts
par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā 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
- Kandidātam jāiesniedz Valsts darba inspekcijas vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izsniegtās
izziņas kopija, no kuras ir nepārprotami izsecināms, ka uz kandidātu neattiecās nolikuma
20.2.punktā minētais izslēgšanas nosacījums.
(Kandidātam jāņem vērā nolikuma 22.punktā minētais.)
Informāciju par konstatētajiem konkurences tiesību pārkāpumiem Latvijā iepirkuma komisija pārbaudīs
Konkurences padomes mājaslapā http://www.kp.gov.lv/lv/konkurences-padomes-lemumi .
- Taču par ārvalstu kandidātu, katru ārvalstu personālsabiedrības un personu apvienības biedru,
katru ārvalstu personu, uz kuras iespējam kandidāts balstās ir jāiesniedz Konkurences padomes
līdzvērtīgās iestādes vai reģistra izsniegtās izziņas kopija, no kuras ir nepārprotami izsecināms,
ka uz kandidātu neattiecās nolikuma 20.3.punktā minētais izslēgšanas nosacījums.
(Kandidātam jāņem vērā nolikuma 22.punktā minētais.)
Informāciju par pasludināto maksātnespējas procesu, apturēto vai pārtraukto kandidāta saimniecisko
darbību, uzsākto tiesvedību par kandidāta bankrotu, iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamās
datubāzēs.
- Taču par ārvalstu kandidātu, katru ārvalstu personālsabiedrības un personu apvienības biedru,
katru ārvalstu personu, uz kuras iespējam kandidāts balstās ir jāiesniedz attiecīgas iestādes
ārvalstīs izsniegtās izziņas kopija, no kuras ir nepārprotami izsecināms, ka uz kandidātu
neattiecās nolikuma 20.4.punktā minētais izslēgšanas nosacījums.
Informāciju par nodokļu parādu esamību/neesamību kandidātam Latvijā, iepirkuma komisija pārbaudīs
publiski pieejamās datubāzēs.
- Taču par ārvalstu kandidātu, katru ārvalstu personālsabiedrības un personu apvienības biedru,
katru ārvalstu personu, uz kuras iespējam kandidāts balstās ir jāiesniedz attiecīgas iestādes
ārvalstīs izsniegtās izziņas kopija, no kuras ir nepārprotami izsecināms, ka uz kandidātu
neattiecās nolikuma 20.5.punktā minētais izslēgšanas nosacījums.
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Būvdarbu saraksts 17

N.pk.

1.
2.
3.

Objekta nosaukums,
adrese

Veikto darbu
apraksts,
tai skaitā
cauruļvadu garums
un diametrs,
īstenošanas laiks

Līguma
ietvaros
veikto darbu
vērtība
EUR bez
PVN

Objekta pasūtītāja
nosaukums, pārstāvja
kontaktinformācija
(tālr. nr., e-pasts)

Persona, kas
veica
būvdarbus
līguma
ietvaros
nosaukums,
reģ. numurs
personas
statuss. 28

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

Kandidāta pārstāvis:_________________________
/amats/vārds, uzvārds/paraksts/
Datums:________________

Būvdarbu sarakstā jānorāda tikai tie objekti, ar kādiem kandidāts apliecina savas pieredzes
atbilstību nolikuma 25.5. punkta prasībām.

1

Būvdarbu sarakstā norādītā informācija apliecina kandidāta pieredzes atbistību nolikuma 25.5. punkta prasībām.

2

Ja veidnē norādītos būvdarbus veica pats kandidāts - ieraksta vārdu „Kandidāts”

Ja veidnē norādītos būvdarbus veica Kandidāta piesaistītais apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras iespējām Kandidāts
balstās, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām - ieraksta vārdu „Persona”.
Ja veidnē norādītos būvdarbus veica Kandidāta piesaistīts apakšuzņēmējs un Kandidāts nebalstās uz tā iespējām, lai
apliecinātu savu atbilstību Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām - ieraksta vārdu „Apakšuzņēmējs”.
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Speciālistu saraksts

1

Galvenais
speciālists

Vārds un
uzvārds

Sertifikāta
numurs

Personas statuss19

<…>
<…>
<…>

<…>
<…>
<…>

<…>
<…>
<…>

<…>
<…>
<…>

Norādīt uzņēmuma, kurā ir nodarbināts minētais speciālists, nosaukumu un reģistrācijas numuru.

Ja veidnē norādītie speciālisti tiks piesaistīti nolikumā paredzēto darbu izpildei uz uzņēmuma līguma pamata, gadījumā,
ja kandidātam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības – minēto informāciju tā arī norādīt šajā tabulas daļā.
Ja veidnē norādītie speciālisti ir kandidāta nodarbinātie speciālisti - ieraksta vārdu „kandidāts”.
Ja veidnē norādītie speciālisti ir nolikumā paredzēto darbu izpildei kandidāta piesaistītā apakšuzņēmēja nodarbinātās
personas, uz kuru iespējām kandidāts balstās, lai apliecinātu savu atbilstību nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām
- ieraksta vārdu „persona”.
Ja veidnē norādītie speciālisti ir nolikumā paredzēto darbu izpildei kandidāta piesaistītā apakšuzņēmēja nodarbinātās
personas un kandidāts nebalstās uz tā iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas
prasībām - ieraksta vārdu „apakšuzņēmējs”.
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Speciālista CV
1.
2.
3.

Uzvārds:
Vārds:
Izglītība*:
Izglītības iestāde

Mācību laiks (no/līdz)

Iegūtais grāds vai kvalifikācija

<…>
<…>/<…>
<…>
<…>
<…>/<…>
<…>
<…>
<…>/<…>
<…>
*Informācija par piesaistītā speciālista iegūto izglītību ir jānorāda tikai par tiem speciālistiem, kam šajā
nolikumā ir izvirzītas izglītības prasības.
4.

Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti/ līgumi?:
Projekta/līguma izpildes
uzsākšanas un
pabeigšanas gads un
mēnesis
<…>/<…>
<…>/<…>
<…>/<…>

Projekta
izpildes
vieta
(valsts)
<…>
<…>
<…>

Darba devējs vai
Pasūtītājs
(uzņēmuma
līguma gadījumā)
<…>
<…>
<…>

Pasūtītāja (klienta)
nosaukums, reģistrācijas
numurs, adrese un
kontaktpersona
<…>
<…>
<…>

Īss veikto
darbu
apraksts
<…>
<…>
<…>

Ar šo es apņemos
No

Līdz

<…>

<…>

saskaņā ar <kandidāta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – kandidāts) piedāvājumu
<Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotās iepirkuma procedūras „<iepirkuma procedūras
nosaukums>” kā <speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <speciālista izpildāmo darbu vai veicamo
pasākumu apraksts>, gadījumā, ja kandidātam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma
līgums tiek noslēgts.
<Vārds, uzvārds>
<Paraksts>
<Datums>

26

Nolikums. Siltumtīklu projektēšana un būvdarbu veikšana.

Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām
Kandidāts balstās, apliecinājuma veidne
<Pasūtītāja nosaukums>
<reģistrācijas numurs>
<adrese>
APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM KANDIDĀTS BALSTĀS,
APLIECINĀJUMS*
Iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros
Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, nosaukums vai vārds un
uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas
numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:
1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Kandidāta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk –
Kandidāts) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk –
Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma
identifikācijas numurs>) ietvaros;
2. gadījumā, ja ar Kandidātu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
[veikt šādus būvniecības darbus10:
<īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā
norādītajam> un]
[nodot Kandidātam šādus resursus11:
<īss Kandidātam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma)
apraksts>].
3. Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu
pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par
sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos
nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā
noziedzīgā organizācijā.12
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>

10

Veidnes 2.punktā jānorāda attiecīgi veicamo darbu veids – būvdarbi vai projektēšanas un autoruzraudzības darbi.
Šīs veidnes 3.punkta apakšpunkts jāiekļauj tikai tās personas apliecinājumā, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai
apliecinātu savu atbilstību Nolikumā paredzētajām prasībām.
12
Veidnes 3.punkts jāiekļauj tikai tās personas apliecinājumā, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu savu
atbilstību Nolikumā paredzētajām prasībām.
11
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Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidne

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVNIECĪBAS DARBU SARAKSTS
Apakšuzņēmēja
nosaukums,
reģistrācijas
numurs, adrese
un
kontaktpersona
<…>
<…>
<…>

Nododamo
darbu
apjoms (%
no
Iepirkuma
līguma
apjoma)
<…>
<…>
<…>

Īss apakšuzņēmēja iepirkuma
līguma ietvaros veicamo
būvniecības darbu apraksts
<…>
<…>
<…>

Atzīme par
personas
statusu.13

<…>
<…>
<…>

13

Ja minētais apakšuzņēmējs ir persona, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu savu atbilstību nolikumā
izvirzītajām kvalifikācijas prasībām - ieraksta vārdu „Persona”.
Ja minētais apakšuzņēmējs ir nolikumā paredzēto darbu izpildei Kandidāta piesaistīts apakšuzņēmējs un Kandidāts
nebalstās uz tā iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām - ieraksta vārdu
„Apakšuzņēmējs”.
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA.
Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo, ievērojot Tehniskajās specifikācijās izvirzītas
prasības, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, kura ļaus Pasūtītājam pārliecināties par iesniegtā
tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehnisko specifikāciju, kā arī šo vadlīniju prasībām.
Ja iepirkuma procedūras dokumentos minēti konkrēti materiāli vai materiālu ražotāju
nosaukumi un standarti, vai izstrādājumu/produktu nosaukumi (arī zīmoli) un standarti, pretendents
drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem materiāliem, produktiem un standartiem ekvivalentus citu ražotāju
materiālus, produktus un standartus, kuri atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām. Ja pretendents
piedāvā ekvivalentus materiālus, tas iekļauj Tehniskajā piedāvājumā informāciju, kas ļauj
nepārprotami noteikt materiālu ekvivalenci.
Ir paredzēts veikt siltumtīklu rekonstrukcijas darbus Ogres novadā ar kopēo garumu 4 274 m
un DN Ø26 – Ø323. Iepirkuma priekšmetā ir iekļauti trīs objekti:
Objekts
Siltumtīklu rekonstrukcija un izbūve Ogrē
Siltumtīklu rekonstrukcija un izbūve Madlienā
Siltumtīklu rekonstrukcija un izbūve Suntažos

Siltumtrase
Diametrs (mm)
Garums (m)
Ø323

1625

Ø 26, 33, 42, 48,
60, 76, 89, 114,
139, 168

1773

Ø 60, 76, 89, 114

876

Tajā skaitā:
Siltummezglu izbūve Madlienā (slodzes pēc kubatūras karstais ūdens (KŪ) un apkure (A))
kW (detalizētas siltummezglu tehniskās specifikācijas pieejamas pielikumā esošajās mezglu
specifikācijās xls. failos)
„Zālītes”
13 (A)
Darbnīcas
21 (A)
Pansionāts
50 (A)
Kino zāle
64 (A)
Kultūras nams
70 (A)
Sporta zāle
153 (A)
Pagastmāja
183 (A)
Skola galv.k.
202,4 (A)
„Taurenītis”
205 (A)
Intern., mūz sk.,Mākslas
263 (A)
skola
Autoosta
13 (A)
kā arī kameras rekonstrukcija atbilstoši tehniskajiem noteikumiem, kas saņemti no SIA „Ogres
namsaimnieks”.
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Siltumtrases garums un cauruļvadu diametri ir uzrādīti indikatīvi, precīzie tehniskie dati un apjomi
tiks izstrādāti tehniskajā projektā.
Visa tehniskā dokumentācija, attiecība uz katru daļu, kas pieejama pasūtītājam iepirkuma procedūras
izsludināšanas brīdī ir atsevišķs šī nolikuma pielikums. Minētajai informācijai ir nodrošināta brīva un
tieša pieeja pasūtītāja mājaslapā (atsevišķā failā) līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim.
1. Darba uzdevums.
Siltumtīklu projektēšanas, autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana, kā arī būvdarbu veikšana
objektā „Siltumtīklu rekonstrukcija un izbūve Ogrē”, spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajā
kārtībā. Projektēšanas laikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt ģeodēziskos darbus un
komunikāciju ģeofizikālās tehniskās apsekošanas (ar ģeoradaru) darbus.

Būvdarbu veikšana objektos „Siltumtīklu rekonstrukcija un izbūve Madlienā” un „Siltumtīklu
rekonstrukcija un izbūve Suntažos”, saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma prasībām un
izstrādāto tehnisko projektu.
Būvdarbu apjoms – jauno siltumtrašu posmu, kā arī siltumtīklu rekonstrukcijas darbu veikšana.
Īstenot iepirkuma līgumu nolikumā paredzētajā iepirkuma priekšmeta īstenošanas termiņā.
Esošo kanālā ieguldīto un uz balstiem izvietoto siltumtrašu nomaiņa pret bezkanāla tipa rūpnieciski
izolētiem cauruļvadiem, ieskaitot labiekārtošanu būvdarbu teritoriju robežās.
1) Visu ar darba izpildi nepieciešamo materiālu un iekārtu iegāde, piegāde;
2) Visu ar darba izpildi nepieciešamo atļauju noformēšana;
3) Apbraucamo ceļu noteikšana un saskaņošana;
4) Ielas segumu atjaunošana un labiekārtošanas darbu veikšana;
5) Veco siltumtrašu, to sastāvdaļu demontāžas darbu veikšana;
6) Demontāžas rezultātā iegūto būvgružu utilizācija;
7) Izbūvētās siltumtrases hidrauliskā pārbaude;
8) Izbūvēto siltumtrašu skalošana;
9) Šķērsojamo inženierkomunikāciju aizsardzība, nepieciešamības gadījumā pārvietošana un
saskaņošana ar attiecīgo institūciju;
10) Izpilddokumentācijas sagatavošana digitālā veidā;
11) Nodošana ekspluatācijā.
2. Cauruļvadu un fasondetaļu materiāli.
Siltuma tīkliem – tērauda rūpnieciski izolētas caurules ar signalizācijas sistēmu.
Visas iepirkuma procedūrā lietotās atsauces uz konkrētiem standartiem, precēm vai ražošanas
iekārtām piegādātājs var aizstāt ar ekvivalentām.
3. Izolētās tērauda caurules un veidgabali PE apvalkā pazemes trasēm:
Caurulēm, savienojumiem un veidgabaliem ir jāatbilst: LVS EN 253, 489, 448, 488 (vai
ekvivalentam).
Maksimāla temperatūra: ne mazāk kā +130°C. Maksimālais spiediens: 16 kg/cm2.
Izolētām caurulēm un veidgabaliem jābūt aprīkotiem ar uzraudzības signalizācijas vadu sistēmu, kas
ļauj nepārtraukti sekot cauruļvadu tehniskajam stāvoklim un noplūdes gadījumā konstatēt mitruma
parādīšanos siltumizolācijas slānī.
Signalizācijas sistēmai ir jābūt aprīkotai ar stacionāriem kontroles detektoriem.
4.Tehniskais piedāvājums.
a) Būvniecības darbi tiek veikti saskaņā ar tehniskiem projektiem.
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b) Pretendents nevar iesniegt vairākus piedāvājuma variantus.
c) Cauruļvadu sistēmu montāžai jāatbilst LVS EN 13941:2009 (vai ekvivalenta) standarta
prasībām.
d) Siltuma trašu izbūvei tiek pielietoti 2. sērijas rūpnieciski izolētie materiāli.
e) Cenās jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar objekta izbūvi un materiālu iegādi.
f) Ja kāda izdevumu (izmaksas) pozīcija pēc projekta dokumentācijas nav iekļauta būvniecības
tāmju tabulās, tad tā piedāvājumā skaidri jāuzrāda atsevišķā tabulā un ar atsevišķu rindu
jāieraksta piedāvājuma kopējā cenā.
g) Pēc iepirkuma procedūras beigām pretenzijas par projekta nepilnībām vai citiem apstākļiem,
kas palielina piedāvājuma cenu, netiks ņemtas vērā.
h) Ir paredzēts avansa maksājums, atbilstoši līguma projektā norādītajam.
i) Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātā cena paliek nemainīga līdz visa objekta
nodošanai ekspluatācijā. Pasūtītājs neparedz apmaksāt būvuzņēmēja uzrādītos papildus
darbus virs finanšu piedāvājumā uzrādītā.
4.1. Rūpnieciski izolēto materiālu tehniskās prasības un iesniedzamie dokumenti:
Prasības

Iesniedzamie dokumenti

1.

Instrukcija par materiālu montāžu un
ekspluatāciju.
Pretendents nodrošina ar pārvadāšanai
nepieciešamiem palīgmateriāliem, lai
nodrošinātu materiālu saglabāšanu tos
transportējot un izkraujot objektā.

Rūpnieciski izolēto materiālu montāžas, pārbaudes un
ekspluatācijas instrukcija valsts valodā.
Apliecinājums, ka piegādājot materiālus, tiks novietoti uz
koka paliktņiem vai paletēm.

2.

Rūpnieciski izolētiem materiāliem Sertifikāta kopija un pārbaužu protokoli par rūpnieciski
jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 izolētu cauruļvadu atbilstību LVS EN 253 vai ekvivalenta
vai ekvivalentiem standartiem
standarta prasībām.
Sertifikāta kopija un pārbaužu protokoli par rūpnieciski
izolētu veidgabalu atbilstību LVS EN 448 vai ekvivalenta
standarta prasībām.
Sertifikāta kopija un pārbaužu protokoli par rūpnieciski
izolētu tērauda noslēgarmatūras atbilstību LVS EN 488 vai
ekvivalenta standarta prasībām.
Sertifikāta kopija un pārbaužu protokoli par rūpnieciski
izolētu savienojumu atbilstību LVS EN 489 vai ekvivalenta
standarta prasībām.

3.

Siltumtrases
komplektēšanai
izmantojamiem materiāliem jāatbilst
LVS EN 10 217-2 un LVS EN 10 217-5
vai ekvivalentiem standartiem, tērauda
marka P235GH.

Nr.p.k.

Sertifikāti par tērauda cauruļu materiāla kvalitātes atbilstību.
Pretendenta vai ražotāja sagatavota izziņa:
- kā tiek apstrādāta metāla caurule pirms izolācijas materiāla
uzklāšanas;
- kas apliecina, kāda veida noslēgarmatūra tiks izmantota un
attiecīgi ražotāja izsniegti sertifikāti;
-kas apliecina, kāda veida kompensatori tiks izmantoti un
attiecīgi ražotāja izsniegti sertifikāti.
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Pretendenta vai ražotāja sagatavota izziņa, kā tiek apstrādāts
polietilēna
apvalks
pirms
izolācijas
materiāla
iepildīšanas;
Neatkarīga institūta pārbaudes protokoli par polietilēna
apvalka atbilstību LVS EN 253 vai ekvivalentam standartam.

4.

Siltumtrašu
cauruļvadu
un
to
komplektējošo daļu ārējā polietilēna
apvalkam jāatbilst LVS EN 253, 448,
488 un 489 vai ekvivalentiem
standartiem

5.

Putu izolācijas materiālam jāatbilst LVS Izziņa par izolācijas materiāla - putu ķīmisko sastāvu un
EN 253, 448, 488 un 489 vai attiecīgā ražotāja izsniegti sertifikāti.
ekvivalentiem standartiem
Apliecinājumu, ka piegādātie rūpnieciski izolētie materiāli ir
izgatavoti ar tādu pašu tehnoloģiju kā uzrādīts pārbaužu
protokolos.
Apraksts pēc kādas tehnoloģijas tiek metāla caurule pārklāta
ar putu izolējošo materiālu.
Neatkarīgu institūtu testa rezultāti par izolācijas materiāla
vadītspēju.
Informāciju vai izolācijas materiāls nesatur videi kaitīgas
vielas.

6.

Noslēgarmatūrai
jābūt
rūpnieciski Apliecinājums, ka visa noslēgarmatūra, ieskaitot drenāžas un
izolētai. Servisa ventiļiem jābūt no atgaisošanas mezglus, tiks rūpnieciski izolēta un servisa
nerūsējoša tērauda.
ventiļi ir no nerūsējoša tērauda.

7.

1 daļas savienojošām uzmavām,
cauruļvadiem sākot ar dn 219/355
(ieskaitot) jābūt elektrometināmām. 2
un 3 daļas savienojošām uzmavām jābūt
termonosēdošām.

Apliecinājumu, ka 1 daļas siltumtrases projekta īstenošanai
tiks izmantoti elektrometināmi savienojumi un, ka
Pretendentam ir viss nepieciešamais aprīkojums un sertificēts
personāls, lai veiktu elektrometināmo savienojumu montāžu.
Instrukcija elektrometināmu savienojuma elementu montāžai
un pārbaudei.

4.2. Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas putu vadītspējai λ jābūt ne
lielākai par 0,027 W/mK. Pretendentam jānodrošina materiālu siltumvadītspējas koeficients saskaņā
ar savu piedāvājumu.
4.3. Pretendentam, balstoties uz neatkarīgu institūciju testa rezultātiem, nepieciešams uzrādīt
rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem izolācijas putu vadītspēju λ, kuru
izmantos līguma piešķiršanas kritēriju aprēķiniem.
4.4. Pretendentam iesniedzot sertifikātus par rūpnieciski izolētu materiālu atbilstību EN,
nepieciešams pievienot neatkarīgu akreditētu institūciju (kā piemēram, Dānijas tehnoloģiskais
institūts (Dānija), Fernwärme-Forschungsinstitut in Hannover (Vācija), SP Technical Research
Institute (Zviedrija) vai līdzvērtīgs) pārbaužu testa protokolus. Pārbaužu testa protokoli nedrīkst būt
vecāki par trīs gadiem.
4.5. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka materiāli tiks piegādāti saskaņā ar sertifikātu pēc LVS
EN 10204 vai ekvivalenta standarta prasībām.
4.6. Materiālu un metinājumu pārbaude.
4.6.1. Pasūtītājam ir tiesības pēc rūpnieciski izolētu cauruļu saņemšanas organizēt neatkarīgu
ekspertīzi cauruļu atbilstības noteikšanai EN normām.
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4.6.2. Ja pārbaužu rezultāti neatbildīs nolikuma nosacījumiem vai pretendenta uzrādītajiem
parametriem, tad pretendents apmaksā ekspertīzes izmaksas.
Ja siltuma vadītspējas koeficients λ neatbildīs pretendenta uzrādītajam, tad pretendents maksā soda
sankcijas divkāršā apmērā par palielinātiem siltuma zudumiem (MWh) siltumtrasē desmit gadu
periodam.
Soda sankcijas tiks aprēķinātas, pamatojoties uz starpību starp pārbaužu rezultātā iegūto siltuma
vadītspējas koeficienta λ un Pretendenta uzrādīto. Soda naudas aprēķins:
Soda sankciju aprēķināšanas metodika:
φ1 = U((tf+tr)-2ts)*L*D
φ1 – siltuma zudumi siltumtrasē (W/m), kura tiks izbūvēta no IZPILDĪTĀJA
piegādātiem materiāliem pirms pārbaudes;
L – siltumtrases garums, m;
D – laika periods(10 gadi), h;
U – siltuma zuduma koeficients atsevišķai caurulei W/m (kurš ir aprēķināts ar
IZPILDĪTĀJA uzrādīto izolācijas siltumvadāmību λ (W/m0C))
tf – ūdens temperatūra padeves caurulē, 90 oC;
tr – ūdens temperatūra atpakaļvirziena caurulē, 60 oC;
ts - grunts temperatūra, 8 oC.
φ2 = U((tf+tr)-2ts)*L*D
φ2 – siltuma zudumi siltumtrasē (W/m), pēc pārbaudes;
L – siltumtrases garums, m;
D – laika periods(10 gadi), h;
U – siltuma zuduma koeficients atsevišķai caurulei W/m (kurš ir aprēķināts ar
pārbaudīto izolācijas siltumvadāmību λ (W/m0C))
tf – ūdens temperatūra padeves caurulē, 90 oC;
tr – ūdens temperatūra atpakaļvirziena caurulē, 60 oC;
ts - grunts temperatūra, 8 oC.
Pasūtītājs aprēķina soda naudu pēc formulas:
S = ((φ2 – φ1) x 2) x T
φ2 – siltuma zudumi aprēķinātie siltumtrasei (pēc izolācijas siltumvadāmības
pārbaudes), MWh;
φ1 - siltuma zudumi aprēķinātie siltumtrasei (ar IZPILDĪTĀJA uzrādīto izolācijas
siltumvadāmību), MWh;
T - tarifs, EUR/MWh;
S – soda nauda (EUR).
Siltuma zudumu aprēķinam tiks izmantots tarifs, kāds būs dotajā brīdī, kad tiks veikta pārbaude.
Pasūtītājs nodrošinās metināto šuvju pārbaudi ar vizuālo un radiogrāfijas metodi.
Ja pirmās pārbaudes rezultāti būs negatīvi, tad visus izdevumus (pārbaudi, materiālus, dīkstāves u.c.)
par atkārtotām pārbaudēm apmaksā Pretendents.
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4.7. Pretendentam savā piedāvājumā jāiekļauj:
4.7.1. Darbu izpildes laika grafiks (veidne pielikumā), kas tika sagatavots saskaņā ar nolikuma
prasībām un pievienots kandidāta pieteikumam iepirkuma procedūrai.
4.7.2. Atbilstošo, spēkā esošo sertifikātu kopijas norādot firmas-piegādātājas, ražotāja nosaukumu un
izgatavotājvalsti:
- akmens vates čaulām jāatbilst LVS EN Annex ZA 14303 + A1:2013 vai ekvivalentām prasībām;
- dzelzsbetona elementiem jāatbilst LVS EN 771-5+2011, LVS EN 1916:2003, LVS EN
1916:2003/AC:2008 vai ekvivalentam;
- smiltīm pamatnes ierīkošanai jāatbilst LVS EN 13242, 12620 vai ekvivalentam.
4.7.3.Tehniskajā piedāvājumā norāda informāciju par piedāvāto darba organizāciju, ievērojot
vispārīgajos būvnormatīvus un normatīvos aktus, kā arī pasūtītāja prasības, jāiesniedz veicamo darbu
programma un kvalitātes vadības sistēmas apraksts.
Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jānorāda sekojošā informācija.
1. Būvprojekta realizācijas organizēšana:
a. Būvprojekta organizatoriskās struktūras apraksts un struktūrshēma (projekta vadība un
vadība uz vietas, apgāde, kvalitātes vadība, darba drošības uzraudzība utt.), kurā jābūt
uzrādītiem visiem iesaistītajiem apakšuzņēmējiem un atbildīgiem darbiniekiem par attiecīgo
darbu veikšanu. Darbu veikšanai piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu
uzskaitījums un apraksts, norādot līguma izpildei nepieciešamo tehniskā personāla skaitu un
to pienākumus, būtiskākos piegādātājus (rūpnīcas, karjeri u.c.), piesaistītos apakšuzņēmējus,
speciālistus un cita informācija, kura raksturo būvprojekta organizatorisko struktūru.
b. darbu izpildes kvalitātes nodrošināšanas plāns, kas atspoguļo Pretendenta metodes un veidu
kvalitātes nodrošināšanai, kā arī cita informācija un dokumenti pēc Pretendenta ieskatiem.
c. darbu veikšanai galveno risku un pieņēmumu raksturojums. Piedāvājumā iekļaujamai
informācijai ir informatīvs raksturs. Pasūtītājs pārliecināsies, ka Pretendents ir iepazinies ar
rekonstruējamo objektu, sapratis iepirkuma procedūras priekšmetu un izvērtējis iespējamos
riskus un pieņēmumus.
2. Apraksts par darbu izpildi un metodoloģiju (darbu izpildes kvalitātes nodrošināšanas plāna
sastāvdaļa).
Darbu izpildes metodoloģija jāapraksta pamatojoties uz Tehniskajām specifikācijām par
veicamo Darbu specifiku, apjomu un metodēm.
Pretendentam ir jāsagatavo un jāiesniedz esošās situācijas izpratnes apraksts, kā arī par ar
šo Līgumu saistītiem esošiem inženierkomunikāciju tīkliem un būvēm, esošo būvju
demontāžu, par ierobežojumiem, kas saistīti ar inženierkomunikāciju atslēgšanu,
pievienošanos tiem, kā arī par satiksmes organizēšanas un pieejamības īpašumiem
organizēšanas principiem būvdarbu izpildes laikā, par darbu veikšanu ierobežojošiem
apstākļiem, celtniecības un montāžas metožu aprakstus, (tai skaitā, par esošo ēku
demontāžu,
esošo
inženierkomunikāciju
rekonstrukciju
un
ierīkošanu
par
inženierkomunikāciju pieslēgšanu pie ekspluatācijā esošajiem cauruļvadiem un būvēm, par
automātiskās vadības sistēmu un datu pārraidīšanu, piebraucamo ceļu izbūvi un ielas segumu
atjaunošanu,
Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz apraksts par plānoto izmantojamo būvniecības
tehnoloģijām vai metožu pielietojumu siltumtrases būvniecībai.
Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz apraksts par pasākumiem, kurus Pretendents plāno
organizēt liekas grunts izvešanai un glabāšanai, beramo materiālu glabāšanai, kārtības
uzturēšanai būvobjektā (atkritumu, caurules apgriezumu, būvgružu un citu gružu
utilizācijai).
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Pretendentam jāapraksta, kā tiks veikti un nodrošināti pasākumi, lai ievērotu vides
aizsardzības prasības un minimizētu Darbu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.
Loģiskā un hronoloģiski secīgā veidā jāapraksta projekta vadības pasākumi, nepieciešamie
izpētes darbi, būvdarbu izpilde, vides aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar šī konkrētā
projekta izpildi no mobilizācijas līdz Darbu nodošanai ekspluatācijā, kā arī garantijas
perioda aktivitātēm.
5. Darbu izpildes prasības.
a) Darbus veikt saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
b) Pirms darbu uzsākšanas iesniegt pasūtītājam iepirkuma līgumā paredzēto apdrošināšanas
līgumu (polišu) kopijas, kas apliecina, ka vajadzīgās apdrošināšanas polises ir spēkā un ir derīgas.
c) Pirms darbu uzsākšanas saskaņot darbu organizācijas principus, metodes, darba izpildes
termiņus, personāla sastāvu ar pasūtītāja par līguma izpildi atbildīgo personu. Apakšuzņēmējus
pretendentam ir tiesības nomainīt, par to 7 dienas iepriekš informējot pasūtītāju. Pasūtītājs
nesaskaņos personas, uz kuras iespējām kandidāts balstījās/piesaistītā personāla nomaiņu, ja
attiecīgi tam nolikumā bija izvirzītas kvalifikācijas prasības un jauna persona, uz kuras iespējām
kandidāts balstījās /speciālists neatbilst nolikumā paredzētajām prasībām. Pirms personas, uz
kuras iespējām kandidāts balstījās/speciālista nomaiņas pretendentam ir pienākums iesniegt
pasūtītājam visus dokumentus, kas apliecina piesaistītās personas, uz kuras iespējām kandidāts
balstījās/speciālista atbilstību nolikuma prasībām.
d) Iegūt visas nepieciešamās atļaujas (ieskaitot būvatļaujas un visas citas nepieciešamās darbu
atļaujas), tehniskos noteikumus, sertifikātus vai licences no valsts pārvaldes un pašvaldību
institūcijām vai sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem, kā arī nepieciešamos saskaņojumus, ja tas
ir nepieciešams darbu veikšanai un nodošanai.
e) Darbu organizāciju un izpildes termiņus paredzēt atbilstoši objekta darba specifikai.
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(Būvdarbu grafiks Pretendentam jāpievieno finanšu un tehniskajam piedāvājumam)
Darbu izpildes grafika veidne
(darbu izpildes grafiks saskaņā ar kandidātu atlases un II posma nolikuma nolikuma prasībām)
Darbu izpildes uzsākšanas datums: __.__.______.
Darbu izpildes pabeigšanas datums: __.__.______.
<...> mēnesis
Darbu veida
nosaukums

<...> kalendārās dienas
1

2

3

4

5

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<Projektēšana>
<ģeodēziskā izpēte>
< Komunikāciju
ģeofizikālā tehniskā
apsekošana (ar
ģeoradaru)>
<Materiālu piegāde>
<Būvdarbu veikšana>

<...>
Darbu izpildē
piesaistītais
speciālists
<vārds uzvārds>

Darbu izpildē piesaistītā speciālista noslogojums
<...> mēnesis
<...> kalendārās dienas
1

2

3

4

5

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

Projektētājs
<...>
Sertificēts speciālists
ģeodēzisko darbu
veikšanai <...>
Atbildīgais būvdarbu
vadītājs
<...>
Ceļu būvdarbu vadītājs
<...>
Metinātājs
<...>
Metinātājs
<...>
Metinātājs
<...>
Metinātājs
<...>
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Darba aizsardzības
speciālists
<...>
Komunikāciju
ģeofizikālās tehniskās
apsekošanas (ar
ģeoradaru) speciālists
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