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1.

Pasūtītājs
Apes novada dome, reģ. 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
Kontaktpersonas:
Par iepirkuma nolikumu -Inesei Muceniecei, telefons: 26419848 e-pasts : inese.muceniece@ape.lv
Par tehnisko specifikāciju- Raivim Kalniņam, telef.: 27841091; Gundaram Pihlim, telef.: 29360499
Atbildes uz jautājumiem par Būvprojekta nosacījumiem sagatavos tā izstrādātājs.
Informācijas apmaiņa

2.

2.1. Iepirkumu komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem ar
iespēju apskatīt un lejupielādēt pasūtītāja profilā http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba3/publiskie-iepirkumi/
2.2. Nolikumu var saņemt elektroniski pa e-pastu vai elektroniskā datu nesēja CD formātā bez maksas,
papīra formātā Apes novada domes kancelejā darba dienās iepriekš piesakoties pa telefonu 64307220 vai e-pastu: administracija@apa.lv
2.3. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā
pa pastu, e-pastu: inese.muceniece@ape.lv Saziņas dokumentā ietver Iepirkuma nosaukumu un
identifikācijas numuru.
2.4.

Ja Pretendents laikus ir pieprasījis papildu informāciju par Nolikuma iekļautajām prasībām, tad
Pasūtītājs to sniedz 3 (trīs) darba dienu laikā, bet ne vēlāk, kā 4 (četras) dienas pirms
piedāvājumu iesniegšanas beigām.

2.5. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pasūtītāja
profilā http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/publiskie-iepirkumi/ un nosūtīta Pretendentam,
kurš uzdevis jautājumu.Ieinteresētajam Pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai
informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar
informāciju, kuram ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja;
2.6. Informācijas apmaiņai, kas neattiecas uz iepirkuma dokumentiem, pieteikumiem un
piedāvājumiem, var izmantot mutvārdu saziņu.
2.7. Lai Pretendentam būtu pilnīgs priekšstats par objektu un tas varētu veikt kvalitatīvu piedāvājuma
izstrādi, Pretendentiem ir tiesības apsekot objektu.
2.8. Par objekta apskates laiku vienoties ar Raivi Kalniņu, telefons: 27841091
3.

Informācija par iepirkuma priekšmetu

3.1. Apkures katla iegāde un esošā katla nomaiņa Gaujienas pagasta katlu mājā
(ID: Apes ND 2019/10)
Adrese: “Robežnieki”, Gaujiena, Apes novads, LV-4339,
3.2. Iepirkuma priekšmets realizējams saskaņā ar Tehnisko specifikāciju
3.3. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
44102006392
3.4. Darbu izpildes termiņš–līdz 2019/20120 gada apkures sezonas uzsākšanai, bet ne vēlāk kā līdz
2019.gada 21. oktobrim
3.5. Pielietoto materiālu, iekārtas un darbu izpildes garantijas laiks ne īsāks kā 36 (trīsdesmit seši)
kalendārie mēneši, termiņu skaitot no darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.
4.
Prasības garantijas laikā
4.1. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 1 diens laikā vai telefoniski vienojoties par citu darbu izpildes

laiku ierasties objektā un novērst radušos bojājumus, kuri attiecas uz garantijas remontu un
nav saistīti ar nepareizu katla ekspluatāciju.
4.2. Par atsevišķu samaksu pēc Pasūtītāja pieprasījuma veikt katla tehniskā stāvokļa apkopi un
uzraudzību.
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Piedāvājuma derīguma termiņš

5.

5.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs iesniedzējam līdz iepirkuma līguma
noslēgšanai, bet ne mazāk kā 2 (divi) mēneši, skaitot no nolikumā noteiktās piedāvājumu atvēršanas
dienas. Pretendenta, kurš atzīts par konkursa uzvarētāju, piedāvājums kļūst par līguma sastāvdaļu.
Pretendents piedāvājumam var noteikt ilgāku spēkā esamības termiņu.
5.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski
pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu.
5.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma spēkā esamības termiņu, nemainot sava piedāvājuma
saturu un cenu, tas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks, kārtība.

6.

6.1. Apes novada dome,Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337 līdz 2019.gada 02. jūlijam plkst.
10. 00 piedāvājumu iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu/kurjeru uz norādīto adresi.
6.2. Ja Pretendents piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar
kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz noteiktā termiņa beigām.
6.3. Jebkuri piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņems pēc iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un tiks
neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ Pretendentam.
6.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs reģistrē piedāvājumus to iesniegšanas secībā, uz aploksnes atzīmējot
saņemšanas datumu, laiku un reģistrēšanas numuru. Aploksnes tiek glabātas neatvērtas līdz
piedāvājumu atvēršanai.
Piedāvājumu atvēršana

7.

Publiska piedāvājumu atvēršana nav paredzēta

Prasības pretendentam1 un iesniedzamie dokumenti

8.

Saskaņā ar PIL 49. pantu Pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma nolikuma 8.punktā
noteiktajām pretendentu atlases prasībām var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu2
(turpmāk – ESPD). Ja Pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma
nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz ESPD par katru personu, uz kuras
iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām
prasībām un par tā norādīto apakšuzņēmēju/iem, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no
iepirkuma līguma vērtības. Apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku.
Šajā gadījumā Pretendentam sākotnēji piedāvājumā nav jāiesniedz iepirkuma nolikuma 8.punktā minētie
atlases dokumenti. Skaidrojums par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_ESPD_20170725.pdf
Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā
iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus vai daļu
no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un
informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta piemērošanas kārtību iepirkuma procedūrās nosaka
Ministru kabinets. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas
Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas
vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam.

Pretendents ir jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi
piedāvā veikt iepirkuma priekšmetā minētos darbus, un ir iesniegusi pieteikumu iepirkumam atbilstoši šī nolikuma prasībām.
1

Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada
5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras
dokumentam. Dokumenta veidlapa ir pieejama https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv
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8.1. Prasības

8.2. Iesniedzamie dokumenti

Pretendenta pieteikums iepirkumam
8.2.1. Aizpildīts 2. pielikums

8.1.2. Pretendenta pieteikums

8.2.2. Pilnvara (ja attiecas)
8.1.3. Gadījumos, ja piedāvājumu iesniedz personu
apvienība (personālsabiedrība)

8.2.3. Sadarbības līguma apliecināta kopija
8.2.4. Pilnvara (ja attiecas)

Paskaidrojums: Līgumu paraksta visi apvienības dalībnieki.Līgumā norādīts, kuras personas ir apvienojušās
apvienībā, visu personu kopā un katras personas atsevišķi uzņemto saistību apjoms, atbildības sadalījums un norāde,
kurš no dalībniekiem atbildīgs par apvienības lietvedības vešanu t.sk. norēķinu kārtošanu;
Pilnvara nosaka personu apvienības (personālsabiedrības) biedra tiesības pārstāvēt personu apvienību
(personālsabiedrību). Gadījumā, ja iepriekš minētās pārstāvniecības tiesības atrunātas sabiedrības līgumā, tad šajā
punktā minētā pilnvara nav jāiesniedz.

Atbilstība profesionālās darbības veikšanai
8.1.4. Pretendents, t.sk. personālsabiedrība un visi
personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz
personālsabiedrība) vai visi piegādātāju apvienības
dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju
apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents
plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) un ārvalstu
juridiskās personas ir reģistrēti atbilstoši attiecīgās
valsts normatīvo aktu prasībām un tiem ir tiesības
veikt attiecīgos darbus iepirkuma dokumentos
paredzētajā jomā.

8.2.5.Latvijā reģistrētam pretendentam
reģistrācijas apliecības kopija nav jāiesniedz.
8.2.6. Ārvalstī reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša
pretendenta, personālsabiedrības un visu
personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz
personālsabiedrība) vai visu piegādātāju
apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz
piegādātāju apvienība) ir jāiesniedz
komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs
izdotu reģistrācijas
apliecību/licences/sertifikātu kopiju, atbilstoši
reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts
normatīvo aktu prasībām. Ja šādas institūcijas nav
(reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz
reģistrācijas apliecības izdošanu), tad iesniedz

informāciju par pretendenta reģistrācijas Nr. un
reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento
iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības
gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu.
8.2.7.Apliecinājums (ja attiecas)
Paskaidrojums: Piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir attiecināma šajā punktā noteiktā prasība. Pretendents ir
reģistrēts arī Būvkomersantu reģistrā. Par Latvijā reģistrētiem Pretendentiem (juridiskām personām) pasūtītājs
pārbaudi veic publiski pieejamās datu bāzēs.
Pretendentam un/vai saistītajām personām, kas nav reģistrētas Būvkomersantu reģistrā, ir jāiesniedz apliecinājums,
ka gadījumā, ja tās tiks atzītas par uzvarētāju, tās pirms līguma slēgšanas reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā un
nodarbinās sertificētus speciālistus (norādot sertificēto speciālistu vārdus un sertifikātu numurus).

Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
8.1.5. Pretendenta gada finasnšu apgrozījums pēdējo
3 gadu laikā nav mazāks par 60 000.00 (sešdesmit

8.2.8.Ietverts pielikumā Nr. 2.1.

tūkstoši euro)
Paskaidrojums:Ja Pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiks neļauj sniegt informāciju par trim
iepriekšējiem finanšu gadiem, tad prasība ir attiecināma uz pretendenta nostrādāto periodu.

Tehniskās un profesionālās spējas
8.1.6. Pretendentam un piesaistītajai personai, uz
kuras iespējām pretendents balstās pēdējo 5 (piecu)
gadu (2014.-2018.gads un 2019.gads līdz šim) laikā ir
pieredze vismaz 2 (divos) ekspluatācijā pieņemtu
līdzīgos darbos

8.2.9. Ietverts pielikumā Nr. 2.1.
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Paskaidrojums: Par līdzīgiem uzskatāmi objekti, kur katlu komplektu montāža ar jaudu ne mazāk kā 800 kw
Objektiem, kuri norādīti 2.1. pielikuma 3. punktā “Pieredze” ir jābūt pieņemtiem ekspluatācijā.

8.1.7. Informācija par apakšuzņēmējiem un /vai
personu apvienības dalībniekiem

8.2.10. Apakšuzņēmēju un /vai personu
apvienības dalībnieku saraksts, papildus norādot
katram apakšuzņēmējam vai dalībniekam
nododamo darba veidus un to apjomus saskaņā ar
nolikuma 4.pielikumu.
8.2.11. Katra pieaicinātā apakšuzņēmēja
/piesaistītā speciālista piekrišanas raksts par
veicamajiem darbiem saskaņā ar nolikuma
5.pielikumu..

Paskaidrojums: 4. pielikumu iesniedz, jaPretendents ir personu apvienības dalībnieki. Ja pretendents 4.
pielikumā prasīto informāciju neiesniedz, pasūtītājs uzskata, ka apakšuzņēmēji netiek piesaistīti, kā arī nav personu
apvienības dalībnieki.

8.1.8.Pretendents nodrošina darba drošības
speciālistu objektā.

8.2.12. Ietverts pielikumā Nr. 2.1.

8.1.9. Pretendenta rīcībā ir sertificēts siltumapgādes,
ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu
darbu vadītājs, kurš iepriekšējo piecu (2014.;2015.;

8.2.13. Ietverts pielikumā Nr. 2.1

kalendāro gadu
laikā ir piedalījies vismaz 2 (divu) līdzīgu objektu
2016.;2017. ; 2018.g. un līdz šim)

veiktajos būvdarbos
Paskaidrojums: Par līdzīgiem objetiem skatīt 8.1.6. punnktā

8.1.10.Pretendentam ir pieejami nepieciešamie
materiālie un tehniskie resursi noteikto uzdevumu
un prasību izpildei.

8.2.14. Iesniedz apliecinājumu brīvā formā.

Finanšu piedāvājums
8.1.11.Aizpildīts finanšu piedāvājums*

8.2.15. Pielikums Nr. 3

Paskaidrojums*: Finanšu piedāvājumā cenu aprēķinā aiz komata jābūt ne vairāk par diviem cipariem. Piedāvājuma
cenu finanšu piedāvājumā jāizsaka eiro (EUR), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).Piedāvājuma cenā jāietver
visi izdevumi, kas saistīti ar darbu izpildi, nodokļi, nodevas, maksājumi, un visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā
līguma izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN. Papildus izmaksas, kuras Pretendents nav izvērtējis, paredzējis,
iekļāvis un norādījis Finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot iepirkuma līgumu.

Tehniskais piedāvājums
8.1.12. Aizpildīts tehniskais piedāvājums

8.2.16. Pielikums Nr. 6

Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām, tehniskajām un
profesionālajām spējām
8.1.13. Ja Pretendents balstās uz citu personu spējām
neatkarīgi no savstarpējo attiecību rakstura

8.2.17. Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa
rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot
dokumentāciju, kas to apliecina.

Paskaidrojums: Dokumentāciju, kas to apliecina (vienošanās par sadarbību vai apliecinājums, ka nepieciešamie
resursi tiks nodoti Pretendentam vai citi dokumenti, ko Iepirkumu komisija atzīst par derīgiem).
Paskaidrojums: Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta tikai ar Personu palīdzību, uz
kuru iespējām Pretendents balstās, jo šīs Personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto prasību var
apliecināt pats Pretendents vai Pretendents kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu
apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām). Šajā gadījumā Pretendentam
un personai (personām) uz kuru iespējām Pretendents balstās, ir jābūt solidāri atbildīgiem par šī iepirkuma līguma
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izpildi un tas jānorāda šajos apliecinošajos dokumentos. Sadarbības līgumā jānosaka nododamo resursu apjoms un
termiņš, veicamo darbu sadalījums u.c. Ja Pretendents balstās uz citu personu tehniskajām un profesionālajām
spējām, tad šīm personām ir jāpiedalās to darbu veikšanā, kuru izpildei šīs spējas ir nepieciešamas. (PIL 45.
panta 8. daļa un 46.panta 4. daļa).

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
atsevišķi „Papildus dokumenti”; Papildus dokumentiem ir informatīvs raksturs.
8.4. Ja Pretendents uzskata, ka kāda no piedāvājumā sniegtajām informācijām ir konfidenciāla, saskaņā ar
Publiskā iepirkuma likuma 14. panta 2. punktu un Informācijas atklātības likumu, piedāvājumam
pievienot iesniegumu, kurā norādīt, kura piedāvajuma daļa vai informācija uzskatāma par
komercnoslēpumu un konfidencionālu.
8.5. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas Latvijā, Pasūtītājs pieņem un
atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms to iesniegšanas dienas, bet ārzemniekiem ne agrāk
kā sešus mēnešus, ja izdevējs nav noteicis īsāku derīguma termiņu.
8.6. Jebkuras izziņas, ko Iepirkumu komisija pieprasīs Pretendentam, jāiesniedz 10 (desmit) darba dienu
laikā pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts personīgi vai nosūtīts Pretendentam. Ja Pretendents
minētajā termiņā neiesniedz prasītās izziņas, to izslēdz no tālākas dalības iepirkumā.
8.7. Līguma slēgšanas gadījumā Pretendents nodrošinās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru
kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu
veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un iesniedz Pasūtītājam
apdrošināšanas polises kopiju/-as līguma parakstīšanas brīdī.
9.

Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai

Piedāvājuma noformējuma prasības
9.1. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā. Piedāvājums sastāv:
9.1.1. Viens oriģināls ar norādi piedāvājuma pirmās lapas labajā augšējā stūrī-„ORIĢINĀLS”
Iekļauti dokumenti, kas noteikti šajā Nolikumā. Noformējums saskaņā ar 9.3.un 9.4.punktos
noteikto; Lapām jābūt caurauklotām, sanumurētām saskaņā ar satura rādītāju.
9.2. Ja Pretendents iesniedz papildus dokumentus saskaņā ar Nolikuma 8.3.punktu, tie jānoformē
atsevišķi ar nosaukumu „Papildus dokumenti”. Noformējums saskaņā ar 9.3. punktā noteikto
9.3. Piedāvājumam jābūt noformētam atbilstoši LR MK 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr. 558
„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
9.4. Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē vai citā iepakojumā.
Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda:
PIL 9. panta kārtībā organizētā iepirkuma”Apkures katla iegāde un esošā katla
nomaiņa Gaujienas pagasta katlu mājā”
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2019/10)
Pretendenta nosaukums / reģistrācijas numurs / juridiskā adrese / kontaktpersona.
Neatvērt līdz 2019. gada 02. jūlijam plkst. 10.00
9.5. Iesniegšanas adrese: Apes novada dome, Stacijas iela 2, Apē, Apes novads, LV-4337
9.6. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu
Pasūtītājam.
9.7. Piedāvājuma sagatavošana: Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem
piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru
kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu
tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar
vienu apliecinājumu cauršūtam (caurauklotam) piedāvājuma eksemplāram.
9.8. Piedāvājuma noformēšana: Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Vārdiem un
skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt ar pilnvarotās
personas parakstu apstiprinātiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību
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apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
9.9. Piedāvājumam jāatbilst šī Nolikuma un tā pielikumu prasībām
9.10. Piedāvājuma grozījumus noformē atbilstoši nolikumā noteiktajām piedāvājuma noformēšanas
prasībām, uz aploksnes papildus nolikuma 9.4.punktā prasītajai informācijai norādot atzīmi:
„Piedāvājuma grozījumi”.
9.12. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
9.13. Piedāvājumu saņemšana:
9.13.1. Piedāvājumus saņem un reģistrē Apes novada domē kancelejas lietvede Stacijas iela 2, Ape.
Saņemot piedāvājumu, atbildīgā persona uz aploksnes (iepakojuma) norāda piedāvājuma
saņemšanas datumu un laiku. Ja piedāvājums ir saņemts pēc piedāvājuma iesniegšanas
termiņa beigām, uz piedāvājuma aploksnes izdara atzīmi „NOKAVĒTS”. Piedāvājumus to
iesniegšanas secībā reģistrē kopējā novada pašvaldībā saņemto / nosūtīto dokumentu
elektroniskajā reģistrā.
9.13.2. Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tādus piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā
iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums
nav atbilstoši noformēts, piedāvājums atdodams tā iesniedzējam un piedāvājuma saņemšanu
nereģistrē. Ja piedāvājums saņemts pa pastu vai no kurjera atvērtā / bojātā iepakojumā,
atbildīgā persona uz iepakojuma izdara atzīmi par konstatēto piedāvājuma noformējumu un
nekavējoties veic pasākumus, lai par to informētu Pretendentu.
9.13.3. Ja piedāvājumu iesniedz personīgi, atbildīgā persona pēc piedāvājuma saņemšanas nokopē
piedāvājuma aploksnes (iepakojuma) pusi, kurā redzams piedāvājuma saņemšanas datums un
laiks, un atdod to piedāvājumu iesniegušajai personai kā apliecinājumu par piedāvājuma
saņemšanu konkrētajā laikā.
9.13.4. Pasūtītājs neatbild par tādu piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti atbilstoši
nolikuma minētajām prasībām. Šādos gadījumos piedāvājums netiek izskatīts un tiek atgriezts
atpakaļ iesniedzējam. Saņemtie piedāvājumi tiek izsniegti vai atdoti atpakaļ Pretendentiem
tikai kādā no šiem gadījumiem:
9.13.4.1. ja piedāvājums ir iesniegts pēc noteiktā termiņa beigām;
9.13.4.2. ja pretendents to atsauc vai groza pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;
9.13.4.3. ja piedāvājums atvērts pirms laika nenoformējot to saskaņā ar 9.4.punktā noteikto;
9.13.4.4. ja piedāvājums atvērts pirms laika saskaņā ar 11.2.1.punktā definētajiem gadījumiem;
9.13.4.5. ja iepirkums pārtraukts līdz Nolikumā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas brīdim.
10.

Piedāvājuma cena

10.1.Cenā jāietver visas ar iepirkuma priekšmetā paredzēto pakalpojuma sniegšanu paredzētās izmaksas
un riski, kas saistīti ar cenu izmaiņām un citiem neparedzētiem apstākļiem, kā arī visas
administratīvās un citas izmaksas, kas nodrošina paredzamo darbu izpildi (t.sk. cenu izmaiņas, kas
saistītas ar resursu iespējamām cenu izmaiņām u.c.), kā arī nodokļi, nodevas un maksājumi, kas ir
saistoši Pretendentam, izņemot 21% PVN.
10.2.Piedāvājumā drīkst iekļaut papildus izmaksu pozīcijas, ja tās detalizētāk atspoguļo katla piegādes un
uzstādīšanas darbus.
11.

Piedāvājuma vērtēšana un izvēles kritēriji

11.1 Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. Piedāvājumu izvērtēšanu iepirkuma
komisija veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību
11.2 Pretendentu atlase:
11.2.1. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu noformējuma atbilstību nolikuma prasībām un atlasa
pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas 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
9.4.punktam un tā rezultātā tas atvērts pirms noteiktā laika; Saplēsts iepakojums tādā mērā, ka var
piekļūt tā saturam; Ir redzams, ka iepakojums ir bijis atvērts un aizlīmēts atkārtoti) ka varētu ietekmēt
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iepirkuma rezultātu, komisija piedāvājumu tālāk neizskata.
11.2.2. Komisija pārbauda, vai Pretendents ir iesniedzis visus Nolikuma 8. punktā pieprasītos
dokumentus.
11.2.3. Pretendentu atbilstību profesionālās darbības veikšanai un profesionālo spēju pārbaudi
saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām prasībām.
11.3. Tehniskā piedāvājuma izvērtēšana
11.3.1. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā
un Būvniecības ieceres dokumentācijā noteiktajam;
11.3.2. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota jebkura
piedāvājumā iekļautā informācija;
11.4. Finanšu piedāvājuma vērtēšana: Komisija veic finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi.
11.4.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav
aritmētisko kļūdu. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskās kļūdas, komisija tās labo visās ailēs
un pozīcijās, kurās tās ir konstatētas. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.
11.4.2. Komisija vērtēs, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja tas tiek uzskatīts par nepamatoti lētu,
komisija prasa rakstisku piedāvātās cenas pamatojumu un izvērstu tāmi, kas paskaidro cenas
veidošanos konkrētajās pozīcijās. Komisija vērtē iesniegto tāmi un vajadzības gadījumā
pieaicina neatkarīgu ekspertu. Pirms lēmuma pieņemšanas par iespējamo piedāvājuma
noraidīšanu, komisija konsultēsies ar Pretendentu un izvērtēs norādītos cenu veidošanās
faktorus. Skaidrojums pirmkārt var attiekties uz:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ražošanas procesa, būvdarbu metodes vai sniedzamo pakalpojumu izmaksām;
izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas, preču piegādes
vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;
piedāvāto būvdarbu, preču vai pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti;
vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos
noteikto pienākumu
saistībām pret apakšuzņēmējiem;
pretendenta saņemto komercdarbības atbalstu.

.11.4.3. Pasūtītājs noraida piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja sniegtie skaidrojumi nepamato pretendenta

piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni,vai, ja cenā vai izmaksās nav iekļautas izmaksas, kas
saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un
darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu.
11.4.4. Pretendenta finanšu piedāvājuma summa bez PVN tiks ņemta par pamatu piedāvājumu
salīdzinājumam.
11.5. Komisija izvēlas piedāvājumu (saskaņā ar PIL 51. panta 4.daļu), piedāvājumu, kurš atbilst
Nolikumā noteiktajām prasībām ar viszemāko piedāvāto kopējo līgumcenu no tiem
piedāvājumiem, kas nav izslēdzami Publisko iepirkumu likuma 9.pantā 8. daļā minēto apstākļu dēļ,
atbilst Nolikuma nosacījumiem, nav atzīts par nepamatoti lētu un atbilst Pasūtītāja finanšu
iespējām.
11.5.1. Ja tiks iesniegti vairāki piedāvājumi, kuriem varētu tikt piešķirtas līguma slēgšanas tiesības,
komisija izvēlas piedāvājumu, kuru iesniedzis piegādātājs, kurš ir nacionāla līmeņa darba
devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa
arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība,
koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības
dalībnieku).Ja neizpildīsies iepriekš minētais apstāklis, komisija organizēs izlozi.
11.5.2. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā, sākot no Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas dienas, stājas
spēkā tādi normatīvie tiesību akti, kas pazemina vai paaugstina veicamā Darba izmaksas un
kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, tad iepirkuma komisija veic Pretendentu
piedāvāto līgumcenu pārrēķinu, par ko informē visus Pretendentus.
11.5.3. Ja piedāvājumu iesniedz tikai viens Pretendents, kurš atbilst Nolikumā izvirzītajiem
nosacījumiem , līgums tiek slēgts ar šo Pretendentu.
11.5. Komisija pārliecināsies, vai Pasūtītāja budžetā ir paredzēti pietiekami līdzekļi izvēlētā Pretendenta
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piedāvājuma apmaksai. Ja līguma slēgšanas tiesību ieguvušā Pretendenta finanšu piedāvājuma
summa pārsniedz Pasūtītāja budžetā paredzētos līdzekļus, komisija par to informē novada domes
vadību un tiek pieņemts lēmums pārtraukt vai nepārtraukt iepirkumu.
11.6. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta 9. daļā noteikto kārtību, iepirkumu komisija
pārbauda Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, vai uz to neattiecas šī
likuma 9.panta 8.daļā definētie izslēgšanas noteikumi 3 un likuma “Starptautisko un Latvijas
Republikas nacionālo sankciju likums”4 11.1 pantā noteikto.
Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi

12.

12.1. Iepirkumu komisijas locekļi rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un uz minētā likuma
pamata pieņemtajiem normatīvajiem aktiem.
12.2. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks),
iepirkuma komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ
varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai
ka viņi ir saistīti ar tiem Publisko iepirkumu likuma 25.panta izpratnē.
12.3.

Iepirkuma komisijai ir tiesības:

12.3.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs
vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības
pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;
12.3.2. Lūgt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un
dokumentus, kas iesniegti komisijai;
12..3.3. Lūgt, lai Pretendents rakstiski precizē informāciju par savu piedāvājumu, kā arī uzrāda
iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, ja tas nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai;
12.3.4. Veikt labojumus Pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas kļūdas un
atteikties no piedāvājuma izskatīšanas, ja Pretendents nepiekrīt kļūdu labojumam;
12.3.5. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu vērtēšanā, ja tas nepieciešams;
12.3.6. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo
Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu;
12.3.7. Citas normatīvajos aktos noteiktas tiesības un pienākumi;
12.4.

Iepirkuma komisijai ir pienākumi:

12.4.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un tās dokumentēšanu;
12.4.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret
tiem;
12.4.3. Pēc ieinteresēto personu rakstiska pieprasījuma sniegt informāciju par nolikumu
normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā;
12.4.4. Izskatīt un izvērtēt Pretendentu iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar nolikumu;
12.4.5. Laikā no piedāvājumu saņemšanas dienas līdz to atvēršanai Pasūtītājs neizpauž
informāciju par citu piedāvājumu esamību.
Pretendenta tiesības un pienākumi

13.

13.1. Pretendentu tiesības:
13.1.1.Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu;
13.1.2.Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu
atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām;
13.1.3.Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē;
13.1.4. Pretendenti, kas piedalījušies šajā konkursā, ir tiesīgi pārsūdzēt Pasūtītāja un iepirkuma
3 Iepazīties šeit: (https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42&pd=1)
4

Ar likumu var iepazīties šeit: https://likumi.lv/doc.php?id=280278
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komisijas rīcību vai lēmumu Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā un
termiņos.
13.1.5. Citas normatīvajos aktos noteiktas tiesības un pienākumi
13.2.Pretendenta pienākumi:
13.2.1.Rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumā minētajiem nosacījumiem
13.2.2. Rakstveidā iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai
paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa;
13.2.3.Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu;
13.2.4.Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu;
13.2.5. Pēc pasūtītāja uzaicinājuma ierasties uz līguma parakstīšanu
14.

Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

14.1. Iepirkumu komisija 3 (triju) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto
lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot informāciju pa pastu, faksu vai elektroniski,
izmantojot drošu elektronisko parakstu un saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas
datumu un veidu. Komisija paziņo izraudzītā Pretendenta nosaukumu, norādot (PIL 37.p.):
14.2. Izraudzītajam Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 5 (piecu)
darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu.
14.3. Ja Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu
ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības
piešķirt nākamajam Pretendentam, ņemot vērā cenu, vai pārtraukt iepirkumu.
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 apakšuzņēmējiem/personu apvienības dalībniekiem
Pielikums Nr. 5- Apakšuzņēmēju/piesaistīto speciālistu apliecinājums
Pielikums Nr. 6- Tehniskais piedāvājums

Pielikums Nr.1
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2019/10
Tehniskā specifikācija
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkumam
„ Apkures katla iegāde un esošā katla nomaiņa Gaujienas pagasta katlu mājā”
1. Iepirkuma priekšmeta apraksts
1.1.Ūdenssildāmais katls
1.1.1.Ūdens sildāmais katls paredzēts ūdens sildīšanai apkures vajadzībām ar piespiedu cirkulāciju;
1.1.2.Kurināmais - malka un skaidas (kurināmā mitrums līdz 60%).
1.1.3.Katls aprīkots ar kolektoru noslēgarmatūras, drošības armatūras un mērierīču uzstādīšanai un
pielāgots pieslēgšanai esošai sistēmai t.sk. skaidu padeves sistēmai, dūmvada sistēmai, ūdens
pievades un atvades sistēmai, automātiskajai katla vadības sistēmai (Pasūtītājs neplāno esošo
pieslēgšanas sistēmu pārbūvi.)
1.1.4. Katlam jābūt izgatavotam atbilstoši LVS EN 12953.
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1.1.5. Katlam jābūt aprīkotam ar sertificētu drošības grupu.
1.2. Esošā katla marka: AK 800S (uzstādīts pirms 10 gadiem)
1.3. Pieļaujamie tehniskie rādītāji katlam:
N.p.k.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tehniskie rādītāji

Sildvirsma
Kurināmais - skaidas/malka
Ražība
Kurināmā mitrums
Maksimālā jauda
Katla apjoms
Maksimālā katla darba temperatūra
Minimālā katla darba temperatūra
Maksimālais darba spiediens
Aizvades trubu diametrs
Pievades trubu diametrs
Drošības vārstu skaits
Dūmgāzu izejošais daudzums
Dūmvada izejas izmērs
Lietderības koificents
Izmēri:
platums
garums
augstums bez kolektora

Mērvienība

Daudzums

м2
м3 /h
%
vw
litri
0
С
0
С
bar
mm Ø
mm Ø
gab
м3/h
mm
%

49.5
32
35-60
800
1099
95
65
6
100
100
2
3360
960 х 380
82

mm
mm
mm

1510
2567
2400

1.4. Piedāvātā katla izmēriem jābūt pielāgotiem montāžas vietai.
1.5. Norādīti ir esošā katla rādītāji.
1.6. Piedāvātā katla tehniskie rādītāji nedrīkst būt zemāki par esoša katla tehniskajiem rādītājiem. Katls ir
jāsalāgo ar šajā tehniskajā specifikācijā 1.1.3. punktā norādīto.
1.7. Demontējamais katls paliek Pasūtītāja īpašumā un demontējot ir saglabājams tik tālu, cik tālu tas
tehnoloģiski iespējams.
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Pielikums Nr.2
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2019/10
PRETENDENTA PIETEIKUMS

Apkures katla iegāde un esošā katla nomaiņa Gaujienas pagasta katlu mājā
Informācija par pretendentu5
Pretendenta nosaukums
(vai vārds, uzvārds):
Reģistrācijas numurs
(vai personas kods):
Komersanta statuss 6
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
Vispārējā interneta adrese:

mikro

vidējs

mazs

Fakss:

Finanšu rekvizīti
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:
Informācija par pretendenta kontaktpersonu
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Tālrunis:
E-pasta adrese:

Fakss:

Par līguma izpildi atbildīgā/ās persona/as un to profesionālā kvalifikācija (aizpilda pēc vajadzības
par vienu vai vārākām personām)

Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Profesionālā kvalifikācija
Tālrunis:
E-pasta adrese:

Fakss:

Citi uzņēmēji uz kuru iespējām līguma izpildei balstīsiess Pretendents, saskaņā ar Nolikuma 8.1.15. punktu
Reģ. Nr.

Nosaukums

Adrese

Rindas pievienot pēc vajadzības

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
pretenziju nav. Ar tehnisko dokumentāciju un līguma projektu esam iepazinušies. Mēs saprotam, ka Jūs varat pieņemt
vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kā arī anulēt iepirkuma rezultātus un noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī
līdz līguma slēgšanai.
Mēs apliecinām , ka:
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku atsevišķi, kā arī
papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā.
5

6

Komersanta statuss atbilstoši Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr.800/2008 1. pielikumā noteiktajai definīcijai
Darbinieku skaits

Apgrozījums

Sīks

< 10

<= 2 milj. EUR

Mazs

< 50

Vidējs

< 250

un

<= 10 milj. EUR
<= 50 milj. EUR
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Bilance
<= 2 milj. EUR
vai

<= 10 milj. EUR
<= 43 milj. EUR

1.

Pretendents ir reģistrēts (atzīmēt atbilstošo):
1.1. Latvijā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajam normatīvajam regulējumam □
1.2. Ārvalstī /valsts nosaukums/ atbilstoši šīs valsts spēkā esošajam normatīvajam regulējumam □

2.

apņemas ievērot iepirkuma nolikuma prasības;

3.

sniedzam patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;

4.

apņemamies nodrošināt kvalitatīvu darbu veikšanu un tos pabeigt ________ (norādīt savu darbu
izpildes termiņu)

5.

apstiprinām, ka darbu un pielietoto materiālu garantijas laiks ir _____________(skaitļa atšifrējums ar
vārdiem) mēneši no objekta nodošanas ekspluatācijā7;

6.

apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 2(divi) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas;

7.

gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tad piedāvājums būs spēkā līdz līguma
noslēgšanai;

8.

apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ierēķināti visi ar darbu organizāciju saistītie izdevumi;

9.

garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

10. apliecinām, ka civiltiesiskā atbildība tiks apdrošināta atbilstoši spēkā esošajām normām;
11. mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi darbu izpildei;
12. nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā, kā arī uz
mums neattiecas konkurenci ierobežojošas priekšrocības;
13. Objektu dabā esam / neesam apsekojuši (vajadzīgo pasvītrot) Šai norādei ir informatīvs raksturs
Pielikumā iesniedz pilnvaru, ja piedāvājumu iesniedz pilnvarota persona;

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

Pielikums Nr.2.1.
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2019/10
PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJA

Apkures katla iegāde un esošā katla nomaiņa Gaujienas pagasta katlu mājā
1. Finanšu apgrozījums
Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums pēdējo 3 (trīs) gadu laikā nav mazāks par 60 000
(sešdesmit tūkstoši euro)

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, tad visu apvienības dalībnieku
finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā.
Ja piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiks neļauj sniegt informāciju par trim iepriekšējiem
finanšu gadiem, tad prasība ir attiecināma uz pretendenta nostrādāto periodu.
Finanšu apgrozījums euro

Gads
2016
2017
2018
Kopā
Vidējais gada apgrozījums

7

Būvdarbu garantijas termiņš drīkst būt lielāks par 36(trīsdesmit seši) mēnešiem, bet ne mazāks
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Aizpilda. ja ir personu apvienība, personālsabiedrība vai balstās uz citu personu iespējām (var pievienot
dalībnieku nosaukuma kolonas)
Gads

Dalībnieka nosaukums

Finanšu apgrozījums euro
Dalībnieka nosaukums

Kopā

2016
2017
2018
Kopā
Vidējais gada apgrozījums
Kolonnas var pievienot rindas pēc vajadzības

3. Pretendenta pieredze
Pretendents pēdējo piecu gadu laikā ( 2014.,2015.,2016., 2017.;2018. gadā līdz šim) sekmīgi īstenojis vismaz
2 (divus) šim iepirkumam līdzīgus darbus. (Par līdzīgiem objektiem uzskatāmi : skatīt Nolikuma 8.1.6.punktu)

Nr.
p.k.

Īss darbu apraksts

Uzstādītā katla
jauda

Pašu spēkiem
veiktais darbu
apjoms %

Pasūtītāja
1- nosaukums
2- kontaktpersona
3 -telefona numurs

Darbu
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 apakšuzņēmēju iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija
atbilst nolikuma prasībām, tad šo tabulu aizpilda arī par piesaistītajām personām.

14

4. Personāla pieredze
Informācija par iepriekšējo pieredzi
Pienākumi līguma
izpildē*

Sertifikāts
(sertifikāta
izdevējs,
numurs)

Speciālista vārds, uzvārds

Objekta nosaukums
---------------------Kontaktinformācija
atsauksmju iegūšanai

Darbu
veikšanas
gads

Sertificēts darbu vadītājs
Darba aizsardzības
speciālists (koordinators)
Var pievienot rindas pēc vajadzības
* Pretendents norāda visus līguma izpildē iesaistītos speciālistus, kādi ir nepieciešami, lai nodrošinātu visas
normatīvajos aktos noteiktās prasības.
Pielikumā:
1) var pievienot profesionālo kvalifikāciju apliecinošā dokumenta kopiju (sertifikāts vai cits ekvivalents dokuments),
vai jānorāda vienotā reģistra interneta vietne.

5. Darba aizsardzības speciālista (koordinatora) apliecinājums par gatavību piedalīties
iepirkuma ”Apkures katla iegāde un esošā katla nomaiņa Gaujienas pagasta katlu mājā” darbu
izpildē.
Ar šo es apņemos darbu izpildes laikā līguma ietvaros kā _________________________

(amata nosaukums)
strādāt pie līguma izpildes iepirkumā “Apkures katla iegāde un esošā katla nomaiņa Gaujienas
pagasta katlu mājā” (Identifikācijas Nr. Apes ND 2019/10) iepirkuma gadījumā, ja __________________
(pretendenta nosaukums)

tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt
iepirkuma laikā, par kuriem apņemos 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 2019/10
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam “Apkures katla iegāde un esošā katla nomaiņa Gaujienas pagasta katlu mājā”
N.p.k.

Izmaksu pozīcija

Cena bez PVN /euro/

1

Katla cena

2

Piegādes izmaksas

3

Katla montāža, katla hidrauliskā pārbaude, regulēšana un personāla
apmācība

4

Visa ar katlu un to saistīto iekārtu elektroapsaiste

5

Materiāli hidrauliskajai un elektromehāniskajai katla pieslēgšanai pie
katlu mājas esošajām līnijām atbilstoši normatīviem

6

Vecā katla demontēšanas izmaksas (esošā katla marka: AK 800S)
KOPĀ bez PVN

7

/summa vārdiem/
8

PVN 21%

9

KOPĀ ar PVN 21%

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.4
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2019/10
INFORMĀCIJA
PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMEJU(IEM) UN/VAI PERSONU APVIENĪBAS DALĪBNIEKIEM
(Iesniedz, ja Pretendents līguma izpildei ir plānojis piesaistīt apakšuzņēmējus un / vai ir personu apvienība. Ja Pretendents
informāciju neiesniedz, Pasūtītājs uzskata, ka apakšuzņēmēji netiek piesaistīti un nav personu apvienība).

Veicamā darba daļa

Vidējā uzņēmuma
statusam

Apakšuzņēmēja un/vai personu apvienības dalībnieka
nosaukums
(adrese, telefons, kontaktpersona)

Mazā uzņēmuma
statusam

Atbilst8

Darba nosaukums, paredzēto
darbu īss apraksts

% no
piedāvājuma
cenas

Var pievienot rindas pēc vajadzības
Jānorāda arī visi tie Pretendenta apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai izpildītu nolikumā
izvirzītās kvalifikācijas prasības.

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

Pielikums Nr.5
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2019/10
APAKŠUZŅĒMĒJA / PIESAISTĪTĀ SPECIĀLISTA APŅEMŠANĀS
(Iesniedz, ja Pretendents līguma izpildei ir plānojis piesaistīt apakšuzņēmēju. Ja Pretendents informāciju neiesniedz, Pasūtītājs
uzskata, ka apakšuzņēmēji netiek piesaistīti.)

Ar šo mēs/es <uzņēmuma nosaukums, reģ. Nr. vai vārds, uzvārds> apņemamies / apņemos kā
apakšuzņēmējs strādāt pie līguma “Apkures katla iegāde un esošā katla nomaiņa Gaujienas
pagasta katlu mājā”
Es kā apakšuzņēmējs apņemos veikt ___________________________________________ ___________
(minēt konkrētos apakšuzņēmējam veicamos darbus un to apjomus (% un summa, EUR bez PVN)

gadījumā, ja <………Pretendenta nosaukums………> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu iepirkuma
līgumu.
Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un Līguma nosacījumiem.
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
8

Komersanta statuss atbilstoši Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr.800/2008 1. pielikumā noteiktajai definīcijai
Sīks
Mazs
Vidējs

Darbinieku skaits
< 10
< 50
< 250

un

Apgrozījums
<= 2 milj. EUR
<= 10 milj. EUR
<= 50 milj. EUR
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vai

Bilance
<= 2 milj. EUR
<= 10 milj. EUR
<= 43 milj. EUR

Pielikums Nr.6
Iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND 2019/10
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
1. Piedāvātā katla tehniskie parametri: (Pretendents iesniedz sava piedāvātā katla tehniskos parametrus)
2. Aprakstīts, kā nodrošinās darbu veikšanu, ievērojot šos galvenos nosacījumus:



drošības pasākumu ievērošana vecā kaltla demontāžas un jaunā katla montāžas procesa laikā;
ugunsdrošības pasākumi, lai nodrošinātu ēkas drošību, veicot metināšanas un tam līdzīgus darbus.

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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