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Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Inese Muceniece

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
„Pašvaldības autoceĜa V411 „Līves-Kalnvidi" seguma remonts 1,5 km posmā”
IDENTIFIKĀCIJAS NR. APES ND 2016/16

NOLIKUMS

APĒ, 2016
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1.

Pasūtītājs
Apes novada dome, reă. Nr. 90000035872,
Juridiskā adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
Telefons/fakss: 64307220; e-pasts: administracija@ape.lv; mājas lapa: www.apesnovads.lv
jautājumos par Nolikumu Inese Muceniece, telef. 26419848; e-pasts : inese.muceniece@ape.lv
jautājumos par Tehnisko specifikāciju Gundars Pihlis, telef.:29360499; e-pasts: mezviri@inbox.lv
2. Iepirkuma metode un informācijas apmaiĦa.
Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
2.1. Iepirkumu komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem ar iespēju
apskatīt un lejupielādēt Interneta mājas lapā http://www.apesnovads.lv sadaĜā - Publiskie
iepirkumi.
2.2. Nolikumu var saĦemt elektroniski pa e-pastu vai elektroniskā datu nesēja CD formātā bez maksas,
papīra formātā pie iepirkuma speciālistes Ineses Mucenieces „Nolejās”, Gaujienas ciemā, Gaujienas
pagastā, Apes novadā - darba dienās iepriekš piesakoties pa telefonu -26419848 vai e-pastu:
inese.muceniece@ape.lv
2.3. Informācijas apmaiĦa starp Pasūtītāju un Pretendentiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā pa
pastu, faksu- 64381158 vai e-pastu: inese.muceniece@ape.lv SaziĦas dokumentā ietver Iepirkuma
nosaukumu un identifikācijas numuru.
2.4. Pasūtītājs jautājumus, skaidrojumus, citu informāciju, kas saistīta ar iepirkuma Nolikumu, publicē
mājas lapā http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/publiskie-iepirkumi/ , kā arī jautājuma uzdevējam
atbildi sniedz rakstiski.
2.5. Pretendentiem ir pienākums un tā ir viĦu atbildība sekot līdzi informācijai norādītajā mājas lapā.
3.

Iepirkuma priekšmets

3.1. „Pašvaldības autoceĜa V411 „Līves-Kalnvidi" seguma remonts 1,5 km posmā” saskaĦā ar tehnisko
specifikāciju (Identifikācijas Nr. Apes ND 2016/16) CVP kods- 45233142-6
4.

Līguma izpildes laiks un vieta

Apes novada Virešu pagasts. Līguma izpildes laiks – 2 mēneši no līguma slēgšanas brīža
5.

Piedāvājuma derīguma termiĦš

5.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, t.i., saistošam iesniedzējam, līdz iepirkuma
līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, skaitot no iepirkuma nolikumā noteiktā
piedāvājumu iesniegšanas termiĦa.
5.2. Ja objektīvu iemeslu dēĜ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiĦā, Pasūtītājs var rakstiski
pieprasīt piedāvājuma derīguma termiĦa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma
derīguma termiĦu, par to rakstiski paziĦo Pasūtītājam.
6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks, kārtība.
Apes novada dome,Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337 līdz 2016.gada 12. septembris
plkst. 14. 00 piedāvājumu iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu uz norādīto adresi.
Ja Pretendents piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar
kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz noteiktā termiĦa beigām.
Jebkuri piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saĦems pēc pēdējā iesniegšanas termiĦa, netiks izskatīti un tiks
neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaĜ Pretendentam.
SaĦemot piedāvājumu, Pasūtītājs reăistrē piedāvājumus to iesniegšanas secībā, uz aploksnes atzīmējot
saĦemšanas datumu, laiku un reăistrēšanas numuru. Aploksnes tiek glabātas neatvērtas līdz piedāvājumu
atvēršanai.
Nav paredzēta publiska piedāvājumu atvēršana.
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7.

Pretendents, kurš var iesniegt piedāvājumu

a) fiziska vai juridiska persona;
b) personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība);
c) piegādātāju apvienība. Piedāvājumam jāpievieno visu piegādātāju apvienības parakstīta vienošanās,
kurā noteikts, ka katrs piegādātāju apvienības dalībnieks atsevišėi un visi kopā ir atbildīgi par līguma
izpildi, norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus
dokumentus, saĦemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saĦemt
maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka
veicamo darbu daĜa (procentos).
8. Prasības un iesniedzamie dokumenti
8.1. Prasības
8.1.1. Uz Pretendentu neattiecas
Publisko iepirkumu likuma 8.2.panta
piektajā daĜā minētie izslēgšanas
nosacījumi:
8.1.1.1.Pasludināts pretendenta
maksātnespējas process (izĦemot
gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek
piemērota sanācija vai cits līdzīga veida
pasākumu kopums, kas vērsts uz
parādnieka iespējamā bankrota novēršanu
un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta
tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek
likvidēts;
8.1.1.2..Ievērojot Valsts ieĦēmumu
dienesta publiskās nodokĜu parādnieku
datubāzes pēdējās datu aktualizācijas
datumu, ir konstatēts, ka pretendentam
dienā, kad paziĦojums par plānoto līgumu
publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja
mājas lapā, vai dienā, kad iepirkuma
komisija pieĦēmusi lēmumu par iepirkuma
uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav
jāpublicē paziĦojums par plānoto līgumu,
vai arī dienā, kad pieĦemts lēmums par
iespējamu līguma slēgšanas tiesību
piešėiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas
reăistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta, ir nodokĜu parādi, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no
valstīm pārsniedz 150 euro;

8.2. Iesniedzamie dokumenti
8.2.1. Latvijā reăistrētam
pretendentam nav jāiesniedz VID
izziĦa

8.2.2. Ārvalstī reăistrēta vai
pastāvīgi dzīvojoša pretendenta,
personālsabiedrības un visu
personālsabiedrības biedru (ja
piedāvājumu iesniedz
personālsabiedrība) vai visu
piegādātāju apvienības dalībnieku
(ja piedāvājumu iesniedz
piegādātāju apvienība)
piedāvājumā ir jāiesniedz
ārvalstīs kompetentas institūcijas
izdotu izziĦu (kas izdota ne vēlāk kā 1
mēnesi no iesniegšanas brīža), kas
apliecina, ka uz Pretendentu
neattiecas Publisko iepirkumu
likuma 8.2panta 5. daĜā definētie
izslēgšanas noteikumi.

Paskaidrojumi
Iepirkumu komisija
pārbauda MK noteiktajā
informācijas sistēmā.
Ja pieejamās datu bāzēs
nebūs iespējams iegūt
nepieciešamo
informāciju par
Pretendentu, tad Pasūtītājs,
kura vārdā darbojas
iepirkumu komisija ir tiesīgs
pieprasīt Pretendentam
iesniegt izziĦas, ka uz
pretendentu neattiecas
Publisko iepirkumu likuma
8.2 panta 5. daĜā definētie
izslēgšanas noteikumi.
TermiĦš izziĦas
iesniegšanai-10 (desmit)
darbdienas.

Prasības attiecas arī uz:
1) Pretendenta norādīto
personu, uz kuras iespējām
Pretendents balstās, lai
apliecinātu,ka tā
kvalifikācija atbilst
paziĦojumā par plānoto
līgumu vai iepirkuma
dokumentos norādītajām
prasībām;
2) uz personālsabiedrības
biedru (ja Pretendents ir
personālsabiedrība)

8.1.1..3.Uz pretendenta norādīto personu,
uz kuras iespējām pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
paziĦojumā par plānoto līgumu vai
iepirkuma dokumentos noteiktajām
prasībām, kā arī uz personālsabiedrības
biedru, ja pretendents ir
personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma
8.1.1.1. un 8.1.1.2.punktā minētie
nosacījumi.

Pretendenta pieteikums iepirkumam
8.1.2. Pretendenta pieteikums

8.2.3. Aizpildīts 2. pielikums
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Pilnvara jāiesnieda
gadījumos, ja pieteikumu

paraksta pilnvarota persona

8.2.4. Pilnvara
Atbilstība profesionālās darbības veikšanai
8.1.3. Pretendents ir reăistrēts,
licencēts vai sertificēts atbilstoši
piegādātāja izcelsmes (reăistrācijas)
valsts normatīvo aktu prasībām.

8.1.4. Ja Pretendents ir fiziska persona
un būs ieguvis līguma slēgšanas
tiesības, līdz līguma slēgšanas brīdim
jāreăistrējas VID kā saimnieciskās
darbības veicējam.

8.2.5.Latvijā reăistrētam
pretendentam reăistrācijas
apliecības kopija nav jāiesniedz.

Par Latvijā reăistrētiem
Pretendentiem (juridiskām
personām) pasūtītājs
pārbaudi veic publiski
pieejamās datu bāzēs.

8.2.6.. Ja pretendents reăistrēts
ārvalstī, tam ir jāiesniedz
reăistrācijas valstī izsniegtas
reăistrācijas apliecības kopija.

Piesaistītajiem
apakšuzĦēmējiem kura
veicamā pakalpojuma
vērtība ir vismaz 20 procenti
no kopējās iepirkuma
līguma vērtības, ir
attiecināma šajā punktā
noteiktā prasība.

Nav.

Komisija to pārbaudīs VID
pieejamajā publiskajā datu
bāzē.

Tehniskās un profesionālās spējas
8.1.5. Pretendentam ir pieredze vismaz
1 (viena) līdzvērtīga vai lielāka apjoma
(pēc piedāvājuma summas) veiktajos
ceĜu būves, remontu, rekonstrukcijas
darbos pēdējo trīs (2014.;2015. ;2016.)
gadu laikā

8.2.7.. Ietverts pielikumā Nr. 2.1.

8.1.6. ApakšuzĦēmēji

8.2.8.ApakšuzĦēmēju saraksts,
papildus norādot katram
apakšuzĦēmējam nododamo
piegāžu apjomus saskaĦā ar
nolikuma 5.pielikumu.
8.2.9.Katra pieaicinātā
apakšuzĦēmēja piekrišanas raksts
par veicamajiem darbiemsaskaĦā ar
nolikuma 6.pielikumu.

8.1.7. Pretendents var nodrošināt
atbilstošas kvalifikācijas diploma un
sertifikāta autoceĜu būvdarbu vadītāju
8.1.8.. Pretendents nodrošina darba
drošibas speciālistu objektā
8.1.9.Pretendentam ir pieejami
nepieciešamie materiālie un tehniskie
(t. sk. specializētie transporta līdzekĜi)
resursi Tehniskajās specifikācijās
noteikto uzdevumu un prasību izpildei.
8.1.10.Informācija par finanšu
apgrozījumu

Iesniedz, ja pretendents
līguma izpildei ir plānojis
piesaistīt apakšuzĦēmējus.
Ja pretendents informāciju
neiesniedz, pasūtītājs
uzskata, ka apakšuzĦēmēji
netiek piesaistīti.
Pretendentam piedāvājumā
jānorāda visi apakšuzĦēmēji
un katram apakšuzĦēmējam
izpildei nododamo
pakalpojumu līguma daĜu.

8.2.10. Ietverts pielikumā Nr. 2.1.

8.2.11. Ietverts pielikumā Nr. 2.1.
8.2.12. Ietverts pielikumā Nr. 2.1.

8.2.13. Ietverts pielikumā Nr. 2.1.

4

Ierakstīt tikai darba izpildē
paredzētos tehniskos
līdzekĜus

8.1.11.Gadījumos, ja piedāvājumu
iesniedz personu apvienība
(personālsabiedrība)

8.2.14. līguma kopiju, kur norādīts
par katra personas apvienības
(personālsabiedrības) biedra
atbildības apjomu.
8.2.15. pilnvara

Pilnvarā tiek noteikts
personu apvienības
(personālsabiedrības) biedra
tiesības pārstāvēt personu
apvienību
(personālsabiedrību).
Gadījumā, ja iepriekš
minētās pārstāvniecības
tiesības atrunātas līgumā,
tad minētā pilnvara nav
jāiesniedz.

Finanšu piedāvājums
8.1.11.Aizpildīts finanšu piedāvājums

8.2.16.Pielikums Nr. 3

Finanšu piedāvājumā cenu
aprēėinā aiz komata jābūt ne
vairāk par diviem cipariem.
Cenā jāietver visas
prognozējamās izmaksas,
riski, kas saistīti ar cenu
izmaiĦām un citiem
neparedzētiem apstākĜiem,
kā arī visas administratīvās
un citas izmaksas, kas
nodrošina paredzamo preču
piegādi t.sk. preču ražotāja
iespējamās cenu izmaiĦas
u.c. izmaksas.

8.3. Pretendentam ir tiesības pievienot piedāvājumam jebkurus citus papildus dokumentus, kurus uzskata
par svarīgiem, lai apliecinātu savas tiesības un profesionālās spējas veikt piegādes, noformējot tos
atsevišėi „Papildus dokumenti”; Papildus dokumentiem ir informatīvs raksturs.
8.4. Ja Pretendents uzskata, ka kāda no piedāvājumā sniegtajām informācijām ir konfidenciāla,saskaĦā ar
Publiskā iepirkuma likuma 12. panta 2. punktu un Informācijas atklātības likumu, piedāvājumam
pievienot norādi par šādu informāciju.
8.5. Ja Pretendents nav iesniedzis kaut vienu no uz viĦu attiecināmiem minētajiem dokumentiem,
Pretendenta piedāvājums tiek izslēgts no turpmākās vērtēšanas.
8.6. Pretendenti, kuri snieguši nepatiesu informāciju vai nav to snieguši vispār, vai arī ja sniegtā
informācija neapliecina Pretendenta atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tiek
izslēgti no vērtēšanas.
8.7. Jebkuras izziĦas, ko Iepirkumu komisija pieprasīs Pretendentam, jāiesniedz 10 (desmit) darba dienu
laikā pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts Pretendentam. Ja Pretendents minētajā
termiĦā neiesniedz prasītās izziĦas, to izslēdz no tālākas dalības iepirkumā.
8.8. IzziĦas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieĦem un atzīst, ja tie
izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms to iesniegšanas dienas.
9.

Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai

Piedāvājuma noformējuma prasības:
9.1. Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā– viens
oriăināls ar norādi piedāvājuma pirmās lapas labajā augšējā stūrī – „ORIĂINĀLS „ un finanšu
piedāvājuma kopija ar norādi labajā augšējā stūrī „KOPIJA”
9.2. Piedāvājumam jābūt apliecinātam, ievērojot LR normatīvo aktu prasības.
9.3. Piedāvājums jānoformē atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, lapām jābūt caurauklotām,
dokumentiem jābūt sanumurētiem un numerācijai jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.
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9.4. Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē vai citā iepakojumā.
Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda:
9.4.1. „Pašvaldības autoceĜa V411 „Līves-Kalnvidi" seguma remonts 1,5 km posmā” (Identifikācijas
Nr. Apes ND 2016/16)
9.4.2. Pretendenta nosaukums, juridiskā adresei, kontaktpersona.
9.4.3. Neatvērt līdz 2016. gada 12. septembris plkst. 14.00
9.5. Iesniegšanas adrese: Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
9.6. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu
Pasūtītājam.
9.7. Piedāvājuma sagatavošana:
Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā
iekĜautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta apstiprināts tulkojums
latviešu valodā.
9.8. Piedāvājuma noformēšana:
Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.
Vārdiem un skaitĜiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida
pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitĜiem, noteicošais būs apzīmējums
ar vārdiem.

9.8. Piedāvājumam jāatbilst Tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1)
9.9. Piedāvājuma grozījumus noformē nolikumā noteiktajām piedāvājuma noformēšanas prasībām, uz
aploksnes papildus nolikuma 9.4.punktā prasītajai informācijai norādot atzīmi: „Piedāvājuma
grozījumi”.
9.10. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām Pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
9.11. Pasūtītājs neatbild par tādu piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti atbilstoši
nolikuma minētajām prasībām. Šādos gadījumos piedāvājums netiek izskatīts un tiek atgriezts
atpakaĜ iesniedzējam.
10. Piedāvājuma cena
10.1.Cenā jāietver visas ar iepirkuma priekšmetā paredzēto pakalpojuma sniegšanu paredzētās izmaksas
un riski, kas saistīti ar cenu izmaiĦām un citiem neparedzētiem apstākĜiem, kā arī visas
administratīvās un citas izmaksas, kas nodrošina paredzamo darbu izpildi (t.sk. cenu izmaiĦas, kas
saistītas ar resursu iespējamām cenu izmaiĦām u.c.), kā arī nodokĜi, nodevas un maksājumi, kas ir
saistoši Pretendentam, izĦemot 21% PVN.
11. Piedāvājuma vērtēšana un izvēles kritēriji
Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. Komisija vērtē:
11.1 Komisija pārbaudīs PIL 82 panta 5. daĜas prasībām visus Pretendentus dienā, kad paziĦojums
par plānoto līgumu publicēts IUB mājas lapā. Atkarībā no pārbaudē iegūtajiem rezultātiem
iepirkumu komisija rīkosies saskaĦā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta 8. daĜas noteikumiem.
Attiecībā uz Pretendentu, kuram tiks piešėirtas līguma slēgšanas tiesības, komisija to pārbaudīs arī
dienā, kad tiks pieĦemts lēmums par līguma slēgšanas tiesībām.
11.2 Piedāvājumu atbilstību:
11.2.1. Piedāvājumu noformējuma un iesniegto dokumentu atbilstību Nolikuma prasībām. Ja
piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām un noformējuma neatbilstība ir tik
būtiska (Piedāvājums nav ievietots aizlīmētā iepakojumā; Neaizlīmēts iepakojums; Iepakojums nav
noformēts atbilstoši Nolikuma 9. punktam un tā rezultātā tas atvērts pirms noteiktā laika; Saplēsts
iepakojums tādā mērā, ka var piekĜūt tā saturam; Ir redzams, ka iepakojums ir bijis atvērts un aizlīmēts
atkārtoti) ka varētu ietekmēt iepirkuma rezultātu, komisija piedāvājumu tālāk neizskata.

11.2.2. Komisija pārbauda, vai Pretendents ir iesniedzis visus Nolikumā pieprasītos dokumentus. Ja
kāds no Nolikumā prasītajiem dokumentiem nav iesniegts vai Pretendents ir iesniedzis
nepatiesu informāciju, Pretendentu izslēdz no iepirkuma.
11.2.3. Pretendentu atbilstību profesionālās darbības veikšanai un tehnisko, profesionālo spēju
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pārbaudi 8.1.3. un 8.1.11.punktos noteiktajām prasībām.Ja neatbilst Nolikuma prasībām,
piedāvājums tālāk netiek izskatīts.
11.3. Finanšu piedāvājumu
11.3.1. Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav matemātiskās kĜūdas. Ja tās tiek konstatētas, komisija
labo kĜūdas un informē Pretendentu par kĜūdu labojumu un piedāvājuma summu. Vērtējot
piedāvājumu, komisija Ħem vērā labojumus.
11.3.2. Komisija vērtē, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja tas tiek uzskatīts par nepamatoti lētu,
komisija prasa rakstisku paskaidrojumu Pretendentam par piedāvāto cenu un izvērstu tāmi, kas
paskaidro cenas veidošanos. Komisija vērtē iesniegto tāmi un vajadzības gadījumā pieaicina
neatkarīgu ekspertu.
11.3.4. Pretendenta finanšu piedāvājuma summa tiks Ħemta par pamatu piedāvājumu salīdzinājumam.
11.3.5. Pretendenta finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām par katru tehniskajā specifikācijā
norādīto pozīciju. Ja kādā no pozīcijām cenas nav norādītas, uzskatāms, ka Pretendents nav
iesniedzis cenas par visu iepirkuma apjomu, kas ir par pamatu atzīt pretendenta finanšu
piedāvājumu par neatbilstošu nolikumam, līdz ar to pretendents izslēdzams no turpmākas
dalības iepirkumā.
11.4. Par uzvarētāju iepirkumā atzīs piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst iepirkuma Nolikumā
noteiktajām prasībām.
11.4.1. Ja vairākiem piedāvājumiem, kam būtu piešėiramas līguma slēgšanas tiesības ir vienāds cenas,
komisija izvēlas piedāvājumu, kurš savā piedāvājumā būs norādījis īsāku darbu izpildes laiku.
11.5. Komisija pārliecināsies, vai Pasūtītāja budžetā ir paredzēti pietiekami līdzekĜi izvēlētā Pretendenta
piedāvājuma apmaksai. Ja līguma slēgšanas tiesību ieguvušā Pretendenta finanšu piedāvājuma
summa pārsniedz Pasūtītāja budžetā paredzētos līdzekĜus, komisija par to informē novada domes
vadību un tiek pieĦemts lēmums pārtraukt vai nepārtraukt iepirkumu.
11.6. Ja līguma slēgšanas tiesības iegūs pretendents, kurš ir fiziska persona, tam līdz līguma
slēgšanas brīdim, kas tiks norādīts Pretendentam paziĦojumā par līguma slēgšanu, ir jāreăistrējas
VID kā saimnieciskās darbības veicējam.
11.7. Ja netiks izpildīta 11.6. punktā minētā prasība, līguma tiesības tiks piešėirtas nākamajam
Pretendentam, kurš atbilst Nolikuma prasībām.
12. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi
12.1.Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams
piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī
piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
12.2. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma prasībām.
12.3. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu vērtēšanā, ja tas nepieciešams.
12.4. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
12.5. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.
12.6. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
12.7. Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka iesniegts Nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājums
vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija.
12.8. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaĦā ar normatīvajiem aktiem un šo
Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieĦemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu.
12.9. Pārbaudīt Pretendenta pieredzi, pieprasīt atsauksmes no Pretendenta norādītajiem pasūtītājiem pēdējo
trīs gadu laikā par veiktajām piegādēm
12.10.Citas normatīvajos aktos notektas tiesības un pienākumi
13. Pretendenta tiesības un pienākumi
13.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saĦemts.
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13.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, attiecīgi
noformējot ar norādi „Grozījumi”.
13.3. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām un
LR normatīvo aktu prasībām.
13.4. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem un papildu informāciju, kas nepieciešama
piedāvājumu izvērtēšanai.
13.5. Pieprasīt papildu informāciju par Nolikumu.
13.6. Pretendentam, kas ir fiziska persona, līdz līguma slēgšanas brīdim jāreăistrējas VID kā
saimnieciskās darbības veicējam, ja tas būs ieguvis līguma slēgšanas tiesības.
13.7. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2
panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir
tiesīgs pieĦemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā
13.8. Citas normatīvajos aktos notektas tiesības un pienākumi
14. Līguma slēgšana
14.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu līgumu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un
saskaĦā ar Nolikuma noteikumiem.
15. Pielikumi
Pielikums Nr. 1 – Tehniskā specifikācija
Pielikums Nr. 2 - Pretendenta pieteikums iepirkumam.
Pielikums Nr. 2.1. – Pretendenta kvalifikācija (tehniskās un profesionālās spējas)
Pielikums Nr. 3 - Pretendenta finanšu piedāvājums
Pielikums Nr. 4 – Informācija par apakšuzĦēmējiem
Pielikums Nr. 5– ApekšuzĦēmēju apliecinājums

Pielikums Nr.1
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2016/16

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Esošās situācijas apraksts
AutoceĜa nosaukums - “V411-Līves-Kalnvidi’.
AutoceĜa īpašnieks -Apes novada dome.
AutoceĜa kopējais garums - 4,25 km.
AutoceĜa platums – 3,5 m
Remontējamais ceĜa posms adresē: 0,9 km-1,3km, posma garums -0,4 km
Remontējamais ceĜa posms adresē: 1,9 km-3,0 km, posma garums -1,1 km
Nomaināma caurteka adresē: 0,005 km - d 400mm
Nomaināma caurteka adresē: 2,1 km - d 200mm
Kadastra numurs -36900070054.
Remontējamo ceĜa posmu koppgarums garums 1,5 km
AutoceĜa segums – vietām šėembu segums, vietām bez seguma ar zemu nestspēju.
Nomaināmā caurteka d-400 mm betona - nomaināma pret d-400 mm plastmasas ceĜu caurteku.
Nosacījumi:
1. Remontējamā posma garums uzvedot šėembu maisījumu - 1.5 km
2. AutoceĜa platums 3.5m
3. Apakšējā šėembu (0-45) slāĦa biezums 10 cm
3. Virsējā šėembu (8-16) slāĦa biezums 5 cm
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Nr.p.k.

Vienība

4. Pēc darbu pabeigšanas virskārta nedrīkst būt irdena, kārtas virsmai jābūt viendabīgai, blīvai, bez
pārmērīga nepiesaistīta materiāla daudzuma uz tās. Uzbūvētajai nesaistītu minerālmateriālu pamata
nesošajai kārtai jbūt līdzenam, nodrošinot pilnīgu ūdens noteci no kārtas virsmas.
Darbu un materiālu nosaukums.
Skaits

1.

CeĜa trases nospraušana dabā, profilēšana.

km

1,5

2.

m3

550

m3

263

4.

Šėembu segas slāĦa izbūve 0-45mm ieklāšana,veltĦošana 10cm
biezumā.
Šėembu segas slāĦa izbūve 8-16 mm ieklāšana, veltĦošana 5cm
biezumā
Caurtekas nomainīšana d 400mm

m
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5.

PievadceĜa remonts ar šėembu maisijumu 8-16 mm un profilēšana

m3

100

6.

Caurtekas nomainīšana d 200mm

m

7

3.

Pielikums Nr.2
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2016/16
PRETENDENTA PIETEIKUMS IEPIRKUMAM
„Pašvaldības autoceĜa V411 „Līves-Kalnvidi" seguma remonts 1,5 km posmā”
Informācija par pretendentu1
Pretendenta nosaukums
(vai vārds, uzvārds):
Reăistrācijas numurs
(vai personas kods):
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
Vispārējā interneta adrese:

Fakss:

Finanšu rekvizīti
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:

Informācija par pretendenta kontaktpersonu
Vārds, uzvārds:
IeĦemamais amats:
Tālrunis:
E-pasta adrese:

Fakss:

Ar šo mēs apliecinām, ka esam iepazinušies un atzīstam par pareizu iepirkuma Nolikumu, piekrītam piedalīties
iepirkumā un garantējam prasību izpildi. Iepirkuma Nolikums un tā pielikumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un

1

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku atsevišėi,
kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā.
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pretenziju nav. Mēs saprotam, ka Jūs varat pieĦemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kā arī anulēt iepirkuma
rezultātus un noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz līguma slēgšanai.
Mēs apliecinām , ka:
1. Pretendents ir reăistrēts atbilstoši LR likumdošanai;
2. atzīstam par sev saistošām un apĦemas ievērot iepirkuma nolikuma prasības;
3. līguma slēgšanas tiesību piešėiršanas gadījumā apĦemas veikt remontdarbus saskaĦā ar tā
iesniegto piedāvājumu un pilnībā ievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības;
4. apliecinām, ka nepastāv / pastāv (vajadzīgo pasvītrot) Publisko iepirkumu likuma 82 pantā
noteiktie izlēgšanas gadījumi;
5. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā un nepiedalās nevienā citā piedāvājumā,
kas iesniegts šajā iepirkumā;
6. sniedzam patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;
7. apliecinām, ka personāla kvalifikācija un tehniskais nodrošinājums ir pietiekami iepirkuma
līguma izpildei;
8. apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas, skaitot no piedāvājumu
atvēršanas dienas.
9. finanšu piedāvājumā ir paredzēti visi pakalpojuma sniegšanas riski, kas saistīti ar cenu izmaiĦām
un citiem neparedzētiem apstākĜiem, kā arī visas administratīvās un citas izmaksas, kas nodrošina
paredzamo darbu izpildi saskaĦā Nolikumu;
10. visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa;
11. parakstot šo pieteikumu, apliecinām savu dalību un iesniedzam savu piedāvājumu iepirkumam
„Pašvaldības autoceĜa V411 „Līves-Kalnvidi" seguma remonts 1,5 km posmā” iepirkuma
identifikācijas Nr. Apes ND 2016/16
12. Pretendents ir:
a) juridiska persona un reăistrēts atbilstoši LR likumdošanai
b) fiziska persona, kura apĦemas līguma tiesību iegūšanas brīdī
reăistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs
/vajadzīgo atzīmēt ar „jā”/

13. apĦemamies nodrošināt darbu izpildes kvalitāti, drošumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

10

Pielikums Nr.2.1.
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2016/16

PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJA (tehniskās un profesionālās spējas)
„Pašvaldības autoceĜa V411 „Līves-Kalnvidi" seguma remonts 1,5 km posmā”
1. Finanšu apgrozījums
Pretendents pēdējo trīs gadu laikā (2014.;2015. ;2016.) sekmīgi īstenojis vismaz 2 (divu) šim iepirkumam
līdzīgu objektu (par līdzīgiem objektiem uzskatāmi darbi, kas saistīti ar auto ceĜu remontu,
izbūvi,rekonstrukciju) izbūvi.Pretendenta, kas dibināts vēlāk, vidējais gada finanšu apgrozījumu
būvdarbos bez PVN par nostrādāto laika periodu ir ne mazāks par pretendenta piedāvāto līgumcenu bez
PVN.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, tad visu apvienības dalībnieku finanšu
apgrozījumi skaitāmi kopā.
Gads
2014
2015
2016

Finanšu apgrozījums euro

Kopā
Vidējais gada apgrozījums
2. Pretendenta pieredze
Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014.;2015.;2016,) jābūt pieredzei (vismaz vienai)
autoceĜu būvniecībā, remontā, rekonstrukcijā:

Nr.
p.k.

Projekta nosaukums un
īss darbu apraksts

Realizēto
darbu apjoms
EUR
(bez PVN)

Pašu spēkiem
veiktais darbu
apjoms %

Pasūtītāja
1- nosaukums
2- kontaktpersona
3 -telefona numurs

Darbu
uzsākšanas,
pabeigšanas
gads / mēnesis

1.
2.
......
Var pievienot rindas pēc vajadzības
Rakstiskas atsauksmes nepievienot

•

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība/personālsabiedrība, tad šo tabulu aizpilda par katru dalībnieku.

•

Ja pretendents balstās uz citas personas t.sk. uz apakšuzĦēmēju iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija
atbilst nolikuma prasībām, tad šo tabulu aizpilda par piesaistītajām personām.
3. Personāla pieredze

Pienākumi līguma
izpildē*

Speciālista
vārds,
uzvārds

Informācija par iepriekšējo pieredzi
Sertifikāts
Objekta nosaukums
Kāds ir bijis
(sertifikāta
Darbu
---------------------------nozīmētas
izdevējs,
veikšanas
personas
Kontaktinformācija
numurs)
gads
atsauksmju iegūšanai
uzdevums

Sertificēts autoceĜu
būvdarbu vadītājs
Darba aizsardzības
speciālists (coordinators)

…
Var pievienot rindas pēc vajadzības
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* Pretendents norāda līguma izpildē iesaistītos speciālistus;
Pretendents darbu veikšanai var piesaistīt arī citus speciālistus pēc saviem ieskatiem, tos norādīt tabulā.

! Pielikumā jāpievieno profesionālo kvalifikāciju apliecinošā dokumenta kopija (sertifikāts vai cits
ekvivalents dokuments), vai jānorāda vienotā reăistra interneta vietne.

4. Pretendentam ir pieejami nepieciešamie tehniskie (t. sk. specializētie transporta līdzekĜi) resursi
Tehniskajās specifikācijās noteikto uzdevumu un prasību izpildei (t.sk. apakšuzĦēmēju, ja
piesaista)

N.p.k.

Nosaukt darbu izpildē paredzētos tehniskos resursus

Norādīt:
Īpašums (Ī)
Noma (N)

1
….
Var pievienot rindas pēc vajadzības

Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
5. Darba aizsardzības speciālista (koordinatora) apliecinājums par gatavību piedalīties ceĜa
remonta darbu veikšanā
Ar šo es apĦemos darbu izpildes laikā līguma ietvaros kā _____________________

(amata nosaukums)
strādāt pie līguma izpildes iepirkumā „Pašvaldības autoceĜa V411 „Līves-Kalnvidi" seguma remonts
1,5 km posmā” (Identifikācijas Nr. Apes ND 2016/16), gadījumā, ja
______________________________________________________________________
(pretendenta nosaukums)

tiks piešėirtas Līguma slēgšanas tiesības.
Šī apĦemšanās nav atsaucama, izĦemot, ja iestājas ārkārtas apstākĜi, kurus nav iespējams paredzēt
iepirkuma laikā, par kuriem apĦemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.
Darbu aizsardzības speciālista (koordinatora)
Vārds, uzvārds
Paraksts
Datums
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Pielikums Nr.3
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2016/16

Nr.p.k.

Darbu un materiālu
nosaukums.

1.

Vienība

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
„Pašvaldības autoceĜa V411 „Līves-Kalnvidi" seguma remonts 1,5 km posmā”
Skaits

CeĜa trases nospraušana dabā,
profilēšana
Šėembu segas slāĦa izbūve 045mm ieklāšana,veltĦošana
10cm biezumā

km

1.5

m3

550

3.

Šėembu segas slāĦa izbūve 8-16
mm ieklāšana, veltĦošana 5cm
biezumā

m3

263

4.

Caurtekas nomainīšana d 400mm

m

5.

PievadceĜa remonts ar šėembu
maisijumu 8-16 mm un
profilēšana
Caurtekas nomainīšana d 200mm

m3

100

m
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2.

6.

Cena par
vienu vienību
bez PVN
(euro)

Kopā
bez PVN 21 %
(euro)

7

Kopā darbs ar materiāliem bez PVN21% *
PVN21%
Kopā darbs ar materiāliem ar PVN21%

*-

vērtējamā cena

Summa bez PVN vārdiem___________________________________________
Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.4
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2016/16

APAKŠUZĥĒMĒJIEM NODODAMĀ PIEGĀDES PAKALPOJUMA APJOMS
Iesniedz, ja Pretendents līguma izpildei ir plānojis piesaistīt apakšuzĦēmējus. Ja Pretendents informāciju
neiesniedz, Pasūtītājs uzskata, ka apakšuzĦēmēji netiek piesaistīti.

Nr.
p. k.

Nosaukums

Adrese,
telefons,
kontaktpersona

Piegādes
pakalpojuma daĜas
apjoms no kopējā
apjoma (%)

ApakšuzĦēmēja(-u)
paredzētā piegādes
pakalpojuma daĜu apraksts

1.
……
Var pievienot rindas pēc vajadzības

Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

Pielikums Nr.5
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2016/16
APAKŠUZĥĒMĒJA APĥEMŠANĀS
Ar šo mēs ____________________________ ______________________________________________
(uzĦēmuma nosaukums, reă.Nr.)

apĦemamies kā apakšuzĦēmējs strādāt pie līguma „Pašvaldības autoceĜa V411 „Līves-Kalnvidi"
seguma remonts 1,5 km posmā” izpildes ____________________________________________
(Pretendenta nosaukums)

piedāvājumā gadījumā, ja šim Pretendentam tiks piešėirtas tiesības slēgt Līgumu, veicot

______________________________________________________________________________
(minēt konkrētos apakšuzĦēmējam veicamās piegādes un to apjomus (% un summa, EUR bez PVN).

Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un Līguma nosacījumiem.

Pretendents vai tā pārstāvis
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

14

