Apstiprināts ar Valsts meža dienesta iepirkuma
komisijas 2015. gada 30.oktobra sēdes lēmumu
(protokols Nr. 1)

PUBLISKAIS IEPIRKUMS
„Valsts meža dienesta administratīvās ēkas 13. janvāra ielā 15, Rīgā
iekštelpu remonts”
Iepirkuma apraksts
Identifikācijas Nr. VMD 2015/22
1. Iepirkuma priekšmets:
1.1. Iepirkuma priekšmets ir Valsts meža dienesta administratīvās ēkas 13. janvāra ielā
15, Rīgā, iekštelpu kārtējais remonts.
1.2. CPV kods: 45000000-7.
1.3. Remontdarbi veicami saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1. pielikums).
2. Pasūtītājs:

Valsts meža dienests
13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1932
Reģ Nr. 90000057795
tālr.: 67226600, fakss: 67820377
e-pasts: vmd@vmd.gov.lv

3. Kontaktpersona: Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas vecākais
juriskonsults Artūrs Kuziks
tālr.:67229147, e-pasts: iepirkumi@vmd.gov.lv
4. Līguma izpildes laiks un nosacījumi:
4.1. Remontdarbi uzsākami pēc līguma noslēgšanas un jāveic līdz 2015.gada 28.
decembrim.
4.2. Līgumā avansa maksājums netiks paredzēts.
4.3. Līgumā tiks paredzēts saistību izpildes nodrošinājums 10% apmērā no līgumcenas,
kam jābūt spēkā ne mazāk, kā 7 dienas pēc līguma izpildes termiņa beigām.
5. Prasības pretendentiem:
5.1. Pretendentam nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. un
3.punktā minētie apstākļi.
5.2. Pretendentam pēdējo 5 gadu laikā ir pieredze remonta vai izbūves darbu veikšanā
vismaz 2 ēkās ar publisko funkciju, kurās darbi ir veikti funkcionējošā ēkā
(nepārtraucot ēkas darbību), darbiem jābūt pabeigtiem un nodotiem pasūtītājam.
Veikto darbu līgumcena katrā objektā bijusi vismaz piedāvātās līgumcenas apjomā.

5.3. Pretendenta vismaz viena pārskata gada finanšu apgrozījums būvniecībā pēdējo trīs
gadu periodā nav mazāks par piedāvāto līgumcenu trīskāršā apmērā. Ja piegādātājs
reģistrēts tikai pēdējā gada laikā, tā gada vidējais finanšu apgrozījums nosakāms
proporcionāli darbības periodam.
5.4. Pretendentam sava profesionālajā darbībā ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma,
atbilstīga ISO 9001:2008 vai ekvivalentai kvalitātes vadības sistēmai, kas atbilst
Eiropas sertifikācijas standartiem visa veida būvdarbu veikšanā.
5.5. Pretendentam sava profesionālajā darbībā ir ieviesta vides vadības sistēma, atbilstīga
ISO 14001:2004 vai ekvivalentai vides vadības sistēmai, kas atbilst Eiropas
sertifikācijas standartiem visa veida būvdarbu veikšanā.
5.6. Pretendenti, kuri neatbilst kādai no iepirkuma apraksta 5.punktā norādītajām
prasībām no dalības turpmākajā iepirkuma procedūrā tiek izslēgti un to piedāvājumi
netiek izskatīti.
6. Objekta apskate:
6.1. Lai objektīvi sagatavotu piedāvājumu, pretendentam vai tā pārstāvim jāiepazīstas ar
objektu – Valsts meža dienesta administratīvo ēku 13. janvāra ielā 15, Rīgā.
6.2. Objekts apskatāms, to saskaņojot ar kontaktpersonu par objekta apskati: Valsts
īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas vadītājs Rolands Ābeltiņš, tālr.:
26533887.
7. Piedāvājuma iesniegšana:
7.1.Piedāvājumu var iesniegt līdz 2015. gada 10.novembrim plkst. 11.00, Valsts meža
dienestā, 306.kabinetā, 13.janvāra ielā 15, Rīgā, darba dienās no plkst. 8.30 līdz
17:00 vai atsūtot pa pastu uz 2.punktā norādīto adresi.
7.2.Piedāvājumam jābūt nogādātam iepriekš minētajā adresē un vietā līdz 7.1. punktā
noteiktajam datumam un laikam.
8. Piedāvājuma nodrošinājums:
8.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu EUR
1000.00 (viens tūkstotis euro, 00 centi) apmērā.
8.2. Piegādātājs piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā bankas garantiju,
apdrošināšanas polisi vai kā naudas summas iemaksu 8.6.punktā norādītajā kontā.
8.3. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā un izpildāmam no piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām līdz 2015. gada 28.decembrim.
8.4. Piedāvājuma nodrošinājumam jāietver šādi nosacījumi:
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8.4.1. Nodrošinājuma

devējs

(kredītiestāde

vai

apdrošināšanas

sabiedrība),

atsakoties izmantot jebkuras pretendenta ierunas, garantē nodrošinājuma
summas samaksu uz pasūtītāja norādīto kontu pēc pasūtītāja pirmā rakstiskā
pieprasījuma gadījumā, ja izpildījies vismaz viens no šādiem nosacījumiem;
8.4.2. Pretendents pēc iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atsauc
vai maina savu piedāvājumu;
8.4.3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles
kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
8.5. Ja piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegts apdrošināšanas polises veidā, polisei
jāpievieno maksājuma dokuments, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu.
Apdrošināšanas polises noteikumi nedrīkst saturēt nosacījumus, kas ierobežo tās
darbību, palielinot pasūtītāja riskus.
8.6. Pretendents

piedāvājuma

nodrošinājumu

var

iemaksāt

pasūtītāja

kontā

LV71TREL2160362011000, norādot kodu EKK 21499 un iemaksas mērķi –
piedāvājuma nodrošinājums publiskajam iepirkumam “Valsts meža dienesta
administratīvās ēkas 13. janvāra ielā 15, Rīgā iekštelpu remonts”. Pasūtītājs atgriež
iemaksāto summu 10 (desmit) dienu laikā pēc pretendenta rakstiska pieprasījuma
saņemšanas, ja iepirkuma rezultātā ir noslēgts līgums vai ir pagājis Iepirkuma
apraksta 8.3.punktā noteiktais termiņš un nav iestājies kāds no Iepirkuma apraksta
8.4.1, 8.4.2 vai 8.4.3 punktā minētajiem apstākļiem.
9. Piedāvājuma sastāvs un noformēšana:
9.1. Pretendenta sagatavots un parakstīts pieteikums (2. pielikums).
9.2. Saskaņā ar tehnisko specifikāciju sagatavots tehniskais un finanšu piedāvājums –
būvdarbu tāme, un darbu veikšanas plāns, lai pasūtītājs pārliecinātos par pretendenta
spēju izpildīt paredzētos darbus atbilstošā termiņā un kvalitātē:
9.2.1. Būvdarbu tāmei jābūt sastādītai atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada
30.jūnija noteikumiem Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 50115 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””;
9.2.2. Būvdarbu veikšanas plānā jābūt iekļautām šādām pozīcijām:
9.2.2.1.

darbu veikšanas kalendārais grafiks, ar laika precizitāti viena

kalendārā diena un darba pozīcijas precizitāti saskaņā ar visām tehniskās
specifikācijas pozīcijām;
9.2.2.2.

darbaspēka kustības grafiks;
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sagatavošanas darbu un būvdarbu veikšanas apraksts, īpaši norādot

9.2.2.3.

paredzētos

pasākumus,

lai

nodrošinātu

remontdarbu

veikšanu

funkcionējošā ēkā (nepārtraucot ēkas darbību).
9.3. Pasūtītāju atsauksmes par vismaz diviem, veiksmīgi realizētiem, iepirkuma apraksta
5.2. apakšpunktā minētajam atbilstošiem, projektiem.
9.4. Apliecinājums par pretendenta finanšu apgrozījuma atbilstību iepirkuma apraksta
5.3. apakšpunkta prasībām.
9.5. Sertifikāts vai cits pierādījums kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai pretendenta un
tā apakšuzņēmēju darbībās būvniecībā. Par citu pierādījumu šī iepirkuma apraksta
ietvaros tiks uzskatīts atbilstoši sertificētas iestādes sniegts apliecinājums par
pretendenta kvalitātes vadības sistēmas visa veida būvdarbu veikšanā atbilstību
kādam noteiktam standartam vai kvalitātes vadības sistēmas apraksts, kurā tiek
norādītas

kvalitātes

vadības sistēmas

ieviešanai

uzņēmumā nepieciešamās

aktivitātes.
9.6. Sertifikāts vai cits pierādījums vides vadības sistēmas ieviešanai pretendenta un tā
apakšuzņēmēju darbībās būvniecībā. Par citu pierādījumu šī iepirkuma apraksta
ietvaros tiks uzskatīts atbilstoši sertificētas iestādes sniegts apliecinājums par
pretendenta vides vadības sistēmas visa veida būvdarbu veikšanā atbilstību kādam
noteiktam standartam vai vides vadības sistēmas apraksts, kurā tiek norādītas
vadības sistēmas ieviešanai uzņēmumā nepieciešamās aktivitātes.
9.7. Piedāvājuma nodrošinājums (3.pielikums) atbilstoši iepirkuma apraksta 8.punkta
nosacījumiem. Piedāvājumam jābūt derīgam visu piedāvājuma nodrošinājuma
darbības laiku atbilstoši iepirkuma apraksta 8.3.punktam.
9.8. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz aploksnes jābūt norādītai šādai
informācijai:
„Valsts meža dienests, 13.janvāra ielā 15, Rīga, LV-1932
Iepirkumam „Valsts meža dienesta administratīvās ēkas 13. janvāra ielā 15, Rīgā
iekštelpu remonts”
<Pretendenta nosaukums un adrese>
9.9. Pretendenti, kuru piedāvājumi nav sagatavoti un iesniegti atbilstoši iepirkuma
apraksta 9. punkta apakšpunktos izvirzītajām prasībām, no dalības turpmākajā
iepirkuma procedūrā var tikt izslēgti.
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10. Piedāvājuma vērtēšana:
10.1.

No piedāvājumiem, kas atbilst visām pretendentu atlases un tehniskās

specifikācijas prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu.
10.2.

Motivētu lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkuma procedūru,

komisija pieņem ar balsu vairākumu.
10.3.

Ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt

iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija izvēlas nākamo piedāvājumu, kurš atbilst
iepirkuma apraksta 10.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām.

11. Citi noteikumi
11.1.

Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ievērojot

normatīvo aktu prasības, īpaši gadījumā, ja pasūtītājam nav pietiekams finansējums
projekta realizācijai.
11.2.

Pasūtītājs, pieņemot lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, var

samazināt tehniskajā specifikācijā norādīto remontdarbu apjomu, ja pasūtītājam nav
pietiekams finansējums projekta realizācijai.
11.3.

Ja šajā iepirkuma aprakstā minētais ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem, kas

regulē publisko iepirkumu veikšanu, piemērojami normatīvo aktu noteikumi.
11.4.

Jebkādas sūdzības un pretenzijas, kas saistītas ar iepirkuma realizēšanu, tiek

izskatītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Pielikumā:
1. Tehniskā specifikācija;
2. Pretendenta pieteikuma forma dalībai iepirkumā;
3. Piedāvājuma nodrošinājuma forma;
4. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma forma.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

M.Līdums
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