Apstiprināts ar Valsts meža dienesta
iepirkuma komisijas 2017.gada 29.maijā
sēdes lēmumu (protokols Nr.1)

ATKLĀTĀ KONKURSA
„Uguns novērošanas torņu pārbūve”
NOLIKUMS
1. Atklātā konkursa “Uguns novērošanas
identifikācijas numurs: VMD 2017/8

torņu

pārbūve”

(turpmāk

–

Iepirkums)

2. Pasūtītājs un kontaktinformācija
2.1. Valsts meža dienests (turpmāk – VMD vai Pasūtītājs)
2.2. Rīga, 13.janvāra iela 15, LV-1932
2.3. Iepirkumu veic ar Valsts meža dienesta 2017.gada 15.maija rīkojumu Nr.74 “Par iepirkuma
komisiju” izveidota iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).
2.4. Kontaktpersona: Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas vadītājs Rolands
Ābeltiņš, tālr: 67229147
2.5. E-pasts: iepirkumi@vmd.gov.lv
2.6. Kontaktpersonas objektu apskatei:
2.6.1.

Iepirkuma 1.daļai:

2.6.1.1.
2.6.2.

Rīgas reģionālās virsmežniecības inženieris Dzintars Rozens, 29358889.

Iepirkuma 2.daļai:

2.6.2.1.

Ziemeļaustrumu virsmežniecības inženieris Pēteris Drozdovs, 26557051;

2.6.2.2.

Ziemeļvidzemes virsmežniecības inženieris Arnis Krastiņš, 26521728;

2.6.2.3.

Centrālvidzemes virsmežniecības inženieris Andris Bardovskis, 26163976;

2.6.3.

Iepirkuma 3.daļai:

2.6.3.1.

Austrumlatgales virsmežniecības inženieris Aigars Spalviņš, 26668348;

2.6.3.2.

Dienvidlatgales virsmežniecības inženieris Kirils Sidorovs, 25954569;

2.6.4.

Iepirkuma 4.daļai:

2.6.4.1.

Ziemeļkurzemes virsmežniecības inženieris Jānis Kleinbergs, 26608429;

2.6.4.2. Dienvidkurzemes virsmežniecības Mežu ugunsdzēsības stacijas vadītājs Pēteris
Lapiņš, 29262177.
2.6.5.

Iepirkuma 5.daļai:

2.6.5.1.

Sēlijas virsmežniecības inženieris Māris Bērziņš, 29414506;

2.6.5.2.

Zemgales virsmežniecības inženieris Modris Vainovskis, 26627414;

2.6.5.3.

Rīgas reģionālās virsmežniecības inženieris Dzintars Rozens, 29358889.

2.7. Pasūtītājs rīko objektu apskati:
2.7.1.1. 2017.gada 12.jūnijā, plkst. 9:00, Rīgas reģionālās virsmežniecības Ogres birojā,
Brīvības ielā 129, Ogrē, Ogres novadā un izbraucot uz objektiem (objektu apskates
secība tiks noteikta uz vietas):
Iepirkuma
daļas Nr.
1

Objekta adrese

“Ugunsdzēsības-novērošanas tornis”, Madlienas pagasts, Ogres novads
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"Ogres mežniecības 144.kv", Ikšķiles novads

2.7.1.2. 2017.gada 13.jūnijā, plkst. 8:00, Ziemeļaustrumu virsmežniecības Alūksnes
birojā, Ozolu ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā un izbraucot uz objektu:
Iepirkuma
daļas Nr.
2

Objekta adrese

„Tornis”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads

2.7.1.3. 2017.gada 13.jūnijā, plkst. 12:00, Ziemeļvidzemes virsmežniecības Valkas birojā,
Raiņa ielā 34, Valkā, Valkas novadā un izbraucot uz objektiem (objektu apskates
secība tiks noteikta uz vietas):
Iepirkuma
daļas Nr.
2
2
2

Objekta adrese

Parka iela 40, Mazsalaca, Mazsalacas novads
"Ugunsnovērošanas tornis Baukalnā", Straupes pagasts, Pārgaujas
novads
„Ugunsnovērošanas tornis”, Ķoņu pagasts, Naukšēnu novads

2.7.1.4. 2017.gada 13.jūnijā, plkst. 15:00, Centrālvidzemes virsmežniecības Cēsu birojā,
Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā un izbraucot uz objektiem (objektu apskates
secība tiks noteikta uz vietas):
Iepirkuma
daļas Nr.
2
2

Objekta adrese

"Ugunstornis", Nītaures pagasts, Amatas novads
"UNT Māļi", Skujenes pagasts, Amatas novads

2.7.1.5. 2017.gada 15.jūnijā, plkst. 9:00, Ziemeļkurzemes virsmežniecības Ventspils
birojā, „Atpūtnieki”, Skaras, Tārgales pagastā, Ventspils novadā un izbraucot uz
objektiem (objektu apskates secība tiks noteikta uz vietas):
Iepirkuma
daļas Nr.
4
4
4

Objekta adrese

“Priedaines tornis”, Dundagas pagasts, Dundagas novads
„Ances uguns novērošanas tornis”, Ances pagasts, Ventspils novads
,,Tērandes ugunsnovērošanas tornis”, Ziru pagasts, Ventspils novads

2.7.1.6. 2017.gada 15.jūnijā, plkst. 14:00, Dienvidkurzemes virsmežniecības Kuldīgas
birojā, Dārza ielā 8, Kuldīgā, Kuldīgas novadā un izbraucot uz objektiem (objektu
apskates secība tiks noteikta uz vietas):
Iepirkuma
daļas Nr.
4
4
4
4

Objekta adrese

„Basu ugunsnovērošanas tornis”, Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads
"Birzkalni" Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads
"Nīcas" Nīcas pagasts, Nīcas novads
"Skrundas UNT", Skrundas p.l.t., Skrundas novads

2.7.1.7. 2017.gada 16.jūnijā, plkst. 9:00, Sēlijas virsmežniecības Jēkabpils birojā,
Mežrūpnieku ielā 2a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā un izbraucot uz objektiem (objektu
apskates secība tiks noteikta uz vietas):
Iepirkuma
daļas Nr.
5
5
5
5

Objekta adrese

„Ugunstornis”, Bebru pagasts, Kokneses novads
,,Ormaņkalna tornis”, Elkšņu pagasts, Viesītes novads
,,Kūku tornis”, Kūku pagasts, Krustpils novads
„Ugunsnovērošanas tornis”, Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads
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5

"Slates tornis" Zasas pagasts, Jēkabpils novads

2.7.1.8. 2017.gada 12.jūnijā, plkst. 15:00, Zemgales virsmežniecības Bauskas birojā,
“Ošiņi”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas novadā un izbraucot uz objektu:
Iepirkuma
daļas Nr.
5

Objekta adrese

,,Zirnieku ugunsnovērošanas tornis’’, Iecavas novads

2.7.1.9. 2017.gada 14.jūnijā, plkst. 9:00, Austrumlatgales virsmežniecības Rēzeknes
birojā, Rēznas ielā 6, Rēzeknē, Rēzeknes novadā un izbraucot uz objektiem (objektu
apskates secība tiks noteikta uz vietas):
Iepirkuma
daļas Nr.
3
3
3

Objekta adrese

,,Uguns novērošanas tornis”, Dekšāres pagasts, Viļānu novads
,,Kangari UNT”, Medņevas pagasts, Viļakas novads
,,Ugunsnovērošanas tornis Darvaskalns”, Gaigalavas pagasts,
Rēzeknes novads

2.7.1.10. 2017.gada 14.jūnijā, plkst. 15:00, Dienvidlatgales virsmežniecības Daugavpils
birojā, Kr.Valdemāra ielā 7, Daugavpilī, Daugavpils novadā un izbraucot uz
objektiem (objektu apskates secība tiks noteikta uz vietas):
Iepirkuma
daļas Nr.
3
3
3
3

Objekta adrese

“Silene”, Salienas pagasts, Daugavpils novads
,,Neibori”, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads
„Ugunsnovērošanas tornis”, Rušonas pagasts, Riebiņu novads
„Torņi”, Škaunes pagasts, Dagdas novads

2.7.1.11. Pēc pretendentu pieprasījuma pasūtītājs organizē objekta apskati arī citā dienā,
pirms tam vienojoties ar nolikumā norādīto, par objektu apskati atbildīgo
kontaktpersonu par konkrētu dienu un laiku.
3. Iepirkuma priekšmets
3.1. Iepirkuma priekšmets ir Valsts meža dienesta uguns apsardzības kontrolei nepieciešamo
uguns novērošanas torņu pārbūve atbilstoši izstrādātajiem tehniskajiem projektiem saskaņā ar
tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums) un, lai īstenotu Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma
“Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”
8.3.apakšpasākuma “Atbalsts profilaksei pret bojājumiem, ko mežam nodara meža ugunsgrēki,
dabas katastrofas un katastrofāli notikumi” projektu.
3.2. Iepirkuma priekšmets sadalīts 5 iepirkuma daļās:
3.2.1. Iepirkuma 1.daļa - koka uguns novērošanas torņa pārbūve Rīgas reģionā;
3.2.2. Iepirkuma 2.daļa – 6 metāla uguns novērošanas torņu pārbūve Vidzemes reģionā;
3.2.3. Iepirkuma 3.daļa – 7 metāla uguns novērošanas torņu pārbūve Latgales reģionā;
3.2.4. Iepirkuma 4.daļa – 7 metāla uguns novērošanas torņu pārbūve Kurzemes reģionā;
3.2.5. Iepirkuma 5.daļa – 7 metāla uguns novērošanas torņu pārbūve Zemgales un Rīgas
reģionā.
3.3. CPV kods: 45220000-5 (Inženiertehniskie un celtniecības darbi)
4. Līguma izpildes laiks un nosacījumi
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4.1. Paredzētie būvniecības darbi visās iepirkuma daļās atbilstoši tehniskajiem projektiem pilnībā
jāveic līdz 2018.gada 30.jūnijam.
4.2. Līdz 2017.gada 15.novembrim jābūt izpildītiem ne mazāk kā 70% no Līgumā paredzētiem
būvniecības darbiem, atbilstoši tehniskajiem projektiem.
4.3. Līgumā tiks paredzēts saistību izpildes nodrošinājums 10% apmērā no līgumcenas.
4.4. Līgumā var tikt paredzēts avansa maksājums līdz 20% apmērā no līgumcenas.
5. Pieeja iepirkuma procedūras dokumentiem
5.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un
visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras
izsludināšanas brīdi šādā tīmekļvietnē internetā: www.vmd.gov.lv sadaļā Publiskie iepirkumi.
5.2. Ieinteresētajiem piegādātājiem ir iespēja iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras
dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi Valsts meža
dienestā, 13.janvāra ielā 15, darba dienā no plkst. 8:30 līdz 17:00, iepriekš piesakoties pie
nolikumā norādītās kontaktpersonas.
5.3. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt Iepirkuma procedūras dokumentus drukātā
veidā, pasūtītājs tos izsniedz personīgi ieinteresētajam piegādātājam 3 darbdienu laikā pēc
tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu
pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Par drukātā veidā
izsniegtajiem Iepirkuma dokumentiem pasūtītājs nosaka samaksu, kas atbilst dokumentu
pavairošanas (kopēšanas) izdevumiem. Cena par dokumentu kopēšanu tiek noteikta atbilstoši
Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumiem Nr.393 „Valsts meža dienesta maksas
pakalpojumu cenrādis”, tas ir 0,07 euro + PVN par vienu lapu.
6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks
6.1. Ieinteresēto piegādātāju piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2017.gada 7.jūlijam plkst.
10:00.
6.2. Piedāvājumus konkursam var iesniegt:
6.2.1. personīgi Valsts meža dienestā, Rīgā, 13.janvāra ielā 15, 306.kab., katru darba dienu
no plkst. 8:30 līdz 17:00;
6.2.2.

sūtot pa pastu ierakstītā veidā uz 6.2.1.apakšpunktā norādīto adresi.

6.2.3. Piedāvājumam jābūt nogādātam 6.2.1.apakšpunktā norādītajā adresē līdz 6.1.punktā
norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Pēc šī termiņa piedāvājumi netiks
pieņemti. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ
iesniedzējam.
7. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme
7.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2017.gada 7.jūlijam plkst. 10:00 Valsts meža
dienestā, 13.janvāra ielā 15, Rīgā.
7.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Tajā var piedalīties visas ieinteresētās personas.
Personas, kuras piedalās atvēršanas sanāksmē tiek reģistrētas.
7.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē piedāvājumu iesniegšanas secībā tiek nosaukts pretendenta
nosaukums, piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks un piedāvātā cena.
8. Piedāvājuma noformējums
8.1. Iepirkuma piedāvājumam un tam pievienotajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā.
Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
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8.2. Piedāvājumu un pretendenta sagatavotos dokumentus paraksta pretendenta vadītājs vai
pretendenta pilnvarotā persona, kurai izsniegta atbilstoša pilnvara un kura tiek pievienota
piedāvājumam.
8.3. Piedāvājumi jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija). Visām
piedāvājuma lapām jābūt numurētām un caurauklotām, izņemot kredītiestādes vai
apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu. Piedāvājumam
jābūt satura rādītājam. Piedāvājumā tiek iekļauts tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums
un visi šajā nolikumā minētie dokumentu oriģināli vai kopijas.
8.4. Piedāvājumam pievienotajām dokumentu kopijām jābūt apstiprinātām normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
8.5. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda šāda
informācija:
8.5.1. pasūtītāja nosaukums un adrese – Valsts meža dienests, 13.janvāra ielā 15, Rīgā, LV1932;
8.5.2. Pretendenta nosaukums un adrese;
8.5.3. norāde – Iepirkumam „Uguns novērošanas torņu pārbūve”, VMD 2017/8;
8.5.4. uzraksts „NEATVĒRT līdz 2017.gada 7.jūlijam, plkst. 10:00”.
8.6. Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām.
8.7. Pretendenti nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
8.8. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst
personu grupā, un piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkuma procedūrā pārstāv
attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
8.9. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 6.2.3.apakšpunktā paredzēto gadījumu, ir
pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
8.10. Piedāvājumi, kas nav noformēti atbilstoši 8.punkta apakšpunktos noteiktajām prasībām netiek
vērtēti un tā iesniedzēji – pretendenti no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā var tikt
izslēgti.
9. Piedāvājuma derīguma termiņš
Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt spēkā līdz dienai, kad tiek noslēgts iepirkuma līgums
vai izbeigts konkurss. Iepirkuma piedāvājumam jābūt derīgam visu piedāvājuma nodrošinājuma
darbības laiku.
10. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi
10.1. Pasūtītājs veic Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā un otrajā daļā noteikto
Pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaudi Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā
kārtībā.
10.2. Ja Pretendents atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai
7.punktā vai otrās daļas 1. vai 2. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, Pretendents
norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas
tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 43.pantā
noteiktajam.
10.3. Pretendents tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja tas ir izdarījis kādu no
Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr.109 “Noteikumi par profesionālās darbības
pārkāpumiem” pielikuma 1.tabulas 34. un 35.punktā, vai 2.tabulas 10. un 11.punktā minēto
smago profesionālās darbības pārkāpumu.
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10.4. Pretendenta norādītajam apakšuzņēmējam, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, nepastāv Publisko
iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6., vai 7.punktā vai otrās daļas 1. un
2.punktā minētie izslēgšanas gadījumi.
10.5. Pretendenta norādītajai, personai, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, nepastāv Publisko iepirkumu likuma
42.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., vai 7.punktā vai otrās daļas 1. un 2.punktā minētie
izslēgšanas gadījumi.
11. Pretendentiem izvirzāmās prasības
11.1. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā komersantu reģistrācijas reģistrā ārvalstīs
(ja attiecīgās ārvalsts normatīvie akti šādu reģistrāciju paredz).
11.2. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā. Ārvalstu piegādātājs ir reģistrēts attiecīgā
profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai tam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts
vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo
reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
11.3. Būvdarbu vadītājs ir reģistrēts Būvspeciālistu reģistrā. Ārvalstu būvdarbu vadītājs ir
reģistrēts attiecīgajā profesionālajā reģistrā, tam ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits
dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka
attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un būvdarbu vadītājs atbilst izglītības un
profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas
Republikā, un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu
uzsākšanai būvdarbu vadītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas
institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā
reglamentētajā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par
īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to
saņems.
11.4. Nolikuma 11.1., 11.2. un 11.3. punkts attiecināms uz apakšuzņēmēju un personu apvienības
dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība).
11.5. Darbu veikšanas plāns tiek sastādīts, ievērojot būvprojekta prasības. Darbu veikšanas plānā
pretendents norāda būvniecības procesā iesaistītās personas.
11.6. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir
nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā
rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie
resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu
nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja
prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja
šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir
nepieciešamas.
11.7. Pretendentam jānorāda tās iepirkuma līguma daļas, kuras nodos apakšuzņēmējiem, kā arī
visus paredzamos apakšuzņēmējus, saskaņā ar Nolikuma 12.1.4.punktu.
11.8. Pretendenta pārstāvim, kurš līguma izpildes gaitā paredzēts kā atbildīgais būvdarbu vadītājs,
pēdējo 3 (trīs) gadu (2014., 2015., 2016.) laikā ir pieredze līdzvērtīga apjoma būvdarbu
vadīšanā (pēc apjoma par līdzvērtīgu tiks uzskatīta tādu būvdarbu vadīšana, kuru apjoms ir ne
mazāks kā 70 % no piedāvātās līgumcenas bez PVN).
11.9. Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu Iepirkuma 1.daļā, pēdējo 3 (trīs) gadu (2014.,
2015., 2016.) periodā ir veiksmīga pieredze līdzīgu objektu - koka novērošanas torņu ar
augstumu ne mazāk kā 30 metri būvniecībā vai pārbūvē.
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11.10. Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu Iepirkuma 2., 3., 4. un 5. daļā, pēdējo 3 (trīs)
gadu (2014., 2015., 2016.) periodā ir veiksmīga pieredze līdzīgu objektu – metāla novērošanas
torņu ar augstumu ne mazāk kā 34 metri būvniecībā vai pārbūvē.
11.11. Pretendenta vismaz viena pārskata gada finanšu apgrozījums būvniecībā pēdējo 3 (trīs) gadu
(2014., 2015., 2016.) periodā nav mazāks par piedāvāto līgumcenu divkāršā apmērā. Ja
piegādātājs reģistrēts tikai pēdējā gada laikā, tā gada vidējais finanšu apgrozījums nosakāms
proporcionāli darbības periodam.
12. Iesniedzamie dokumenti
12.1. Pretendentu atlases dokumenti:
12.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma
3.pielikumam.
12.1.2. Nolikuma 11.1.punktā noteikto reģistrācijas faktu Komisija pārbaudīs Uzņēmumu
reģistra tīmekļvietnē. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās
valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija) vai izziņa, kas apliecina Pretendenta
reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām (ja attiecīgās valsts normatīvais
regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad Pretendents Pieteikumā
(Nolikuma 2.pielikums) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt
reģistrācijas faktu).
12.1.3. Reģistrācijas faktu Būvkomersantu reģistrā Komisija pārbaudīs Būvniecības
informācijas sistēmā. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra
izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences,
sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti
paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu
izsniegšanu.
12.1.4. Pretendents iesniedz piesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu saskaņā ar tabulu “Citām
personām nododamo darbu saraksts” nolikuma 3.pielikumā, norādot katram
apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu. Pretendentam jānorāda apakšuzņēmēja
nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs.
12.1.5. Pretendenta sagatavota informācija par pieredzi (veiktajiem būvdarbiem) pēdējo 3
(trīs) gadu (2014., 2015., 2016.) laikā, kas apliecina atbilstību Nolikuma 11.9.,
11.10.punkta prasībām, norādot Iepirkuma priekšmetu, summas, veikto būvdarbu izpildes
laiku un saņēmējus (publiskas vai privātas personas).
12.1.6. Lai apliecinātu Pretendenta finansiālā stāvokļa atbilstību nolikuma 11.11.punkta
prasībām, Pretendents iesniedz kādu no Publisko iepirkumu likuma 45.panta sestajā daļā
minētajiem dokumentiem.
12.1.7. Līguma izpildei piesaistītā atbildīgā būvdarbu vadītāja darba pieredzes apraksts (CV),
kurā atspoguļota galvenā specializācija (kvalifikācija), profesionālā darba pieredze un
profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi, tajā skaitā norādot 11.8.punktā
minētajam atbilstošos darbus.
12.1.8. Rakstisks apliecinājums, ka atbildīgais būvdarbu vadītājs ir piesaistīts līguma izpildei,
vai apņemas būt pieejams iesniegtajā piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei, gadījumā,
ja pretendents tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju un ar to tiks noslēgts iepirkuma līgums.
12.1.9. Vismaz viena pasūtītāja atsauksme par veiksmīgi realizētu, 11.9. vai 11.10.punktā
minētajam atbilstošu, projektu.
12.1.10. Ja pretendents līguma izpildē apakšuzņēmējus nav paredzējis iesaistīt, pretendentam
jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka apakšuzņēmēji darbu izpildē netiks iesaistīti.
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12.1.11. Ziņām par apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu līguma daļu pievieno katra
apakšuzņēmēja rakstisku apliecinājumu par gatavību veikt darbus, ko tam paredzējis
nodot pretendents, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju un ar to
tiks noslēgts iepirkuma līgums.
12.1.12. Ja pretendents savas kvalifikācijas novērtēšanai nav iesniedzis visus šajā Nolikumā
prasītos atlases dokumentus, vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, kā arī, ja tie
neatbilst šī Nolikuma prasībām, tad pretendents no tālākas līdzdalības iepirkuma
procedūrā var tikt izslēgts, neizskatot pretendenta piedāvājumu.
12.1.13. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegto dokumentu kopiju autentiskumu, tā
pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.
12.1.14. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām,
lai arī tas izturējis kvalifikācijas pārbaudi, tai ir tiesības pieprasīt no pretendenta papildu
dokumentus un apliecinājumu, ka tā kvalifikācija joprojām atbilst Nolikumā izvirzītajām
prasībām.
12.2. Informācija Pretendentiem par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu:
12.2.1. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo
pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām
Pretendentu atlases prasībām.
12.2.2. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai
apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām
Pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras
iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
12.2.3. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras
dokumentu par katru tās dalībnieku.
12.2.4. Pretendents ir tiesīgs neiesniegt piedāvājumā sākotnēji visus Pasūtītāja Nolikumā
pieprasītos dokumentus, ja tas apliecina savu atbilstību ar Eiropas vienoto iepirkuma
procedūras dokumentu.
12.2.5. Piegādātājs var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu,
kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir
pareiza.
12.2.6. Pasūtītājam jebkurā Konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus
vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Konkursa
dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus
dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
12.2.7. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai
apliecinātu, kas tas atbilst Konkursa dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases
prasībām, tas iesniedz šo dokumentu, kas ir pieejams aizpildīšanai word dokumenta
formātā Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē https://www.iub.gov.lv/lv/node/587.
12.3. Tehniskais un finanšu piedāvājums
12.3.1. Pretendents sagatavo finanšu piedāvājuma kopsavilkumu atbilstoši formai, kas ir
Nolikuma 3.pielikums un Tehnisko un finanšu piedāvājumu saskaņā ar Tehnisko
specifikāciju un attiecīgā uguns novērošanas torņa pārbūves tehnisko projektu, sastādot
būvdarbu tāmi un darbu veikšanas plānu, lai pasūtītājs pārliecinātos par pretendenta spēju
izpildīt paredzētos būvdarbus atbilstošā termiņā un kvalitātē, kā arī ar MS Excel rīkiem
lasāmā formātā uz CD vai USB datu nesēja.
12.3.2. Sagatavojot piedāvājumu, iespējama Tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu
aizstāšana ar citiem tehniski analogiem materiāliem, ievērojot tehniskajos projektos
noteiktās prasības.
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12.3.3. Būvdarbu tāmei jābūt sastādītai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 03.maija
noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu
noteikšanas kārtība””.
12.3.4. Darbu veikšanas plānā jābūt iekļautām šādām pozīcijām:
12.3.4.1. darbu veikšanas kalendārais grafiks, ar laika precizitāti viena kalendārā diena un
darba pozīcijas precizitāti saskaņā ar Tehniskās specifikācijas pozīcijām (Nolikuma
1.pielikums);
12.3.4.2. sagatavošanas darbu un būvdarbu apraksts;
12.3.4.3. galveno būvmašīnu darba grafiks;
12.3.4.4. nepieciešamo speciālistu saraksts darbu veikšanai būvobjektā;
12.3.4.5. darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības
pasākumu tehniskie risinājumi;
12.3.4.6. būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma saraksts;
12.3.4.7. darbaspēka kustības grafiks.
12.3.4.8. Minētais plāns jāiesniedz arī elektroniski Excel formātā uz ārēja datu nesēja.
12.3.4.9. Pretendents sagatavo finanšu piedāvājuma kopsavilkumu atbilstoši Nolikuma
3.pielikumam.
12.3.4.10. Finanšu piedāvājumam jābūt izteiktam euro (EUR) bez pievienotās vērtības
nodokļa (PVN).
12.4. Piedāvājuma nodrošinājums
12.4.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu EUR
1000,00 (viens tūkstotis euro 00 euro centi) par katru iepirkuma daļu.
12.4.2. Ja Pretendents Piedāvājumu iesniedz par vairākām daļām, iesniedzams viens
piedāvājuma nodrošinājums attiecīgi summējot daļu piedāvājumu nodrošinājuma
summas.
12.4.3. Piegādātājs piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā bankas garantiju,
apdrošināšanas polisi vai kā naudas summas iemaksu 12.4.7.apakšpunktā norādītajā
kontā.
12.4.4. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā un izpildāmam no piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām līdz 2017.gada 31.oktobrim.
12.4.5. Piedāvājuma nodrošinājumam jāietver šādi nosacījumi:
12.4.5.1. 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:
12.4.5.2. Pretendents pēc Iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atsauc vai
maina savu piedāvājumu;
12.4.5.3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles
kritēriju, neparaksta Iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
12.4.6. 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.
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12.4.7. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu var iemaksāt pasūtītāja kontā
LV71TREL2160362011000, norādot kodu EKK 21499 un iemaksas mērķi – piedāvājuma
nodrošinājums atklātam konkursam “Uguns novērošanas torņu pārbūve”. Pasūtītājs
atgriež iemaksāto summu 10 (desmit) dienu laikā pēc pretendenta rakstiska pieprasījuma
saņemšanas, ja iepirkuma rezultātā ir noslēgts līgums vai ir pagājis Nolikuma
12.4.4.apakšpunktā noteiktais termiņš un nav iestājies kāds no Nolikuma 12.4.5.1.;
12.4.5.2. vai 12.4.5.3.apakšpunktā minētajiem apstākļiem.
13. Pretendentu atlase, piedāvājuma izskatīšana, izvēles kritērijs un līguma slēgšana
13.1. Pretendentu atlase, piedāvājumu atbilstības pārbaude un izvēle notiek saskaņā ar Nolikuma
un Publisko iepirkumu likuma prasībām.
13.2. Iepirkuma komisija izskata tikai tos piedāvājumus, kas atbilst šī Nolikuma prasībām un ietver
Nolikumā minētos dokumentus un informāciju.
13.3. No piedāvājumiem, kas atbilst visām pretendentu atlases un Tehniskās specifikācijas
prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu katrā iepirkuma daļā.
13.4. Motivētu lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vai Iepirkuma izbeigšanu vai
pārtraukšanu, Komisija pieņem balsojot, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un Iepirkuma
nolikuma nosacījumiem.
13.5. Iepirkuma līgumu (5.pielikums) slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas
termiņa beigām (ja tas ir attiecināms) atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 60.panta sestajai
un septītajai daļai.
13.6. Nepieciešamības gadījumā pasūtītājam ir tiesības veikt korekcijas iepirkuma līguma projektā,
līdz tā noslēgšanai.
13.7. Ja pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta
nosacījumiem, tie jāiesniedz rakstiski.
14. Citi noteikumi
Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru pilnā apmērā vai kādā iepirkuma daļā,
ievērojot normatīvo aktu prasības, īpaši gadījumā, ja pasūtītājam nav pietiekams finansējums
Iepirkuma realizācijai.
Pielikumā:
1. Tehniskā specifikācija;
2. Pretendenta pieteikums;
3. Finanšu piedāvājuma kopsavilkuma forma;
4. Piedāvājuma nodrošinājuma forma;
5. Līguma projekts;
6. Saistību izpildes garantijas forma.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

N.Jurkāns
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