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1.VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma metode – atklāts konkurss.
1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs – CSDD 2016/79ERAF.
1.3. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti – VAS „Ceļu satiksmes drošības
direkcija” (turpmāk – CSDD), adrese – Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079, vien.
reģ.Nr.LV40003345734, bankas rekvizīti – a/s „Citadele banka”, kods PARXLV22, konts
LV75PARX0000118181018.
1.4. Iepirkuma komisija – iepirkumu organizē un rīko ar CSDD rīkojumu
apstiprinātā iepirkuma komisija (turpmāk – komisija).
1.5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:
1.5.1. piedāvājumu iesniedz vai piegādā CSDD, Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga LV1079, līdz 2016.gada 21.decembrim plkst.1000;
1.5.2. piedāvājumi, kuri iesniegti pēc norādītā termiņa, tiek reģistrēti un nosūtīti
atpakaļ piegādātājam;
1.5.3. pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājumu varianti netiek
pieļauti;
1.5.4. piedāvājumu atvēršana tiek uzsākta 2016.gada 21.decembrī plkst.1000 (uzreiz
pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām), CSDD Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 6,
sanāksmju zālē;
1.5.5. piedāvājumu atvēršanas sanāksmē klātesošie reģistrējas komisijas sagatavotajā
reģistrācijas lapā.
1.6. Piedāvājuma nodrošinājums.
1.6.1. Pretendentam ir jāiesniedz sava piedāvājuma nodrošinājums 800 EUR (astoņi
simti eiro) apmērā.
1.6.2. Piedāvājuma nodrošinājums var būt:
1.6.2.1. bankas galvojums, kuru ir izsniegusi Eiropas Savienībā vai Eiropas
Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes
filiāle;
1.6.2.2. apdrošināšanas polise, kuru ir izsniegusi apdrošināšanas sabiedrība, kas ir
Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība akciju sabiedrības formā vai Eiropas
komercsabiedrība vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība, kurai saskaņā ar
Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu.
1.6.3. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jāsatur neatsaucams apsolījums samaksāt
CSDD pēc pirmā tās pieprasījuma pilnu nodrošinājuma summu, ja ir iestājušies Nolikuma
1.6.7.punktā noteiktie piedāvājuma nodrošinājuma samaksas nosacījumi.
1.6.4. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 90 dienas no
piedāvājumu atvēršanas dienas.
1.6.5. Ja piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegts apdrošināšanas polises veidā,
pretendentam jāpievieno maksājuma uzdevums, kas liecina, ka veikts prēmijas maksājums un
finansiālais nodrošinājums ir spēkā.
1.6.6. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
1.6.6.1. Nolikumā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā
termiņā;
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1.6.6.2. līdz dienai, kad pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar
piedāvājuma izvēles kritēriju, pirms līguma noslēgšanas iesniedz līguma nodrošinājumu
pasūtītāja noteiktajā termiņā;
1.6.6.3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai noteiktajā kārtībā un termiņā.
1.6.7. Piedāvājuma nodrošinājuma devējs izmaksā CSDD piedāvājuma nodrošinājuma
summu, ja:
1.6.7.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma
nodrošinājums;
1.6.7.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles
kritēriju, nav iesniedzis pasūtītājam Nolikumā un iepirkuma līgumā paredzēto līguma
nodrošinājumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;
1.6.7.3. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles
kritēriju, neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
1.6.8. Piedāvājuma nodrošinājums ir jāiesniedz vienlaicīgi ar konkursa piedāvājumu.
Tas nav jāiešuj piedāvājuma dokumentācijā.
1.6.9. Ja piedāvājuma nodrošinājums nav iesniegts, komisija neizskata pretendenta
piedāvājumu, tas tiek izslēgts no tālākas dalības konkursā.
1.7. Prasības piedāvājuma iesniegšanai un noformējumam.
1.7.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājumu variantu
iesniegšana šajā iepirkumā nav pieļaujama.
1.7.2. Piedāvājuma dokumenti iesniedzami vienā eksemplārā.
1.7.3. Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt latviešu valodā. Dokumentiem svešvalodā
jāpievieno pretendenta parakstīt tiesīgās personas apliecināts tulkojums latviešu valodā.
1.7.4. Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
1.7.5. Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt parakstītiem un piedāvājumam pievienoto
dokumentu kopijām ir jābūt apliecinātām atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumā
noteiktajām prasībām.
1.7.6. Piedāvājuma lapām ir jābūt sanumurētām un uzrādītām satura rādītājā.
1.7.7. Piedāvājumam jābūt cauršūtam un sagatavotam tādā veidā, kas izslēdz atsevišķu
lapu nomaiņas iespējas.
1.7.8. Piedāvājuma aploksnei (iepakojumam) ir jābūt slēgtai, apzīmogotai un
parakstītai, un uz tās ir jānorāda:
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Sergeja Eizenšteina ielā 6, Rīga, LV-1079
Pretendenta nosaukums, pasta adrese, tālruņa numurs
Atklātam konkursam „ Elektromobiļu ātrās uzlādes staciju uzstādīšanas vietu izbūves
būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”,
id.Nr. CSDD 2016/79ERAF
Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei

1.7.9. Ja aploksne (iepakojums) nav marķēta saskaņā ar Nolikuma 1.7.8.punktā
minētajām prasībām, tā var netikt pieņemta.
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1.7.10. Pretendenta sagatavotie apliecinājumi un dokumentu kopijas ir jāparaksta
personai ar pretendenta pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotajai personai, piedāvājumam
pievienojot atbilstošu pilnvaru.
1.7.11. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu
atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir
cauršūts vai caurauklots.
1.7.12. Ārvalsts valsts vai pašvaldību iestāžu izdoto dokumentu īstuma apliecināšanu
nosaka vairākas konvencijas un starpvalstu līgumi, kā arī Dokumentu legalizācijas likums un
Publisku dokumentu legalizācijas noteikumi. Informāciju skatīt Latvijas Republikas Ārlietu
ministrijas mājas lapā
http://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/dokumentu-apliecinasana-ar-apostilleun-legalizacija
1.8. Informācijas sniegšana par atklātu konkursu.
1.8.1. Papildu informācijas pieprasījumi ir jānosūta uz e-pastu iepirkumi@csdd.gov.lv
vai pa pastu uz adresi Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079.
1.8.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, komisija to
sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa
beigām. Komisijas sagatavotā papildus informācija tiks ievietota CSDD mājas lapā
www.csdd.lv pie šī iepirkuma publikācijas un nosūtīta piegādātājam, kurš ir iesniedzis
informācijas pieprasījumu.
1.9. Cita vispārēja informācija.
1.9.1. Iepirkuma mērķis ir izvēlēties pretendentu, kurš atbilst izvirzītajām
kvalifikācijas prasībām, kura tehniskais piedāvājums atbilst Nolikuma tehniskajai
specifikācijai, un kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais.
1.9.2. Piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izdevumus sedz pretendents.
1.9.3. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.
1.9.4. Komisijas kontaktpersona – Iepirkuma komisijas sekretāre, juriste Ineta
Martinsone, tālr.67025717, e-pasts iepirkumi@csdd.gov.lv, komisijas loceklis, Celtniecības
darbu koordinators Aigars Rudzītis, tālr. 67025844.
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmets ir elektromobiļu ātrās uzlādes staciju uzstādīšanas vietu
izbūves un nepieciešamo inženiertīklu būvprojektu izstrāde un to autoruzraudzība būvprojektu
realizācijas laikā atbilstoši projektēšanas uzdevumam Nolikuma 1. pielikumā, darbu apjomu
sarakstam Nolikuma 2. pielikumā, izbūves vietu shēmām Nolikuma 3. pielikumā un AS
„Sadales tīkls” tehniskiem noteikumiem elektroapgādes projektēšanai Nolikuma 4. pielikumā.
CPV kods 71323100-9 (elektroapgādes sistēmu projektēšanas pakalpojumi), papildkods
71248000-8 (projekta un dokumentācijas uzraudzība).
2.2. Nolikums un tā pielikumi ir pieejami CSDD mājas lapā sadaļā Par
CSDD/iepirkumi.
2.3. Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks:
Elektromobiļu ātrās uzlādes staciju uzstādīšanas vietas dotas Nolikuma 2. pielikumā
(Darbu apjomu saraksts) un Nolikuma 3. pielikumā (izbūves vietu shēmas). Līguma izpildes
termiņš ir 15 mēneši no līguma noslēgšanas brīža:
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2.3.1. elektromobiļu ātrās uzlādes staciju uzstādīšanas vietu izbūves būvprojektu
izstrādei un nepieciešamo inženiertīklu būvprojektu izstrādei ne garāks par 6 (sešiem)
mēnešiem no līguma noslēgšanas brīža;
2.3.2. autoruzraudzības darbu veikšana no būvdarbu uzsākšanas dienas līdz būvdarbu
pilnīgai pabeigšanai un objekta pieņemšanai ekspluatācijā. Par autoruzraudzības darbu
uzsākšanu pasūtītājs paziņo pretendentam pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pasūtītāja
rīkotajā atsevišķajā konkursā par elektromobiļu ātrās uzlādes staciju uzstādīšanas vietu izbūvi.
3. PRASĪBAS PRETENDENTU ATLASEI
3.1. Pretendentu atlases prasības vienādi attiecas uz visiem piegādātājiem, kas vēlas
piedalīties atklātā konkursā un iegūt tiesības slēgt publisko iepirkuma līgumu.
3.2. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī
neizskata pretendenta piedāvājumu, ja uz pretendentu attiecas kāds no Publisko iepirkumu
likuma 391. pantā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem:
3.2.1. pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis,
pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu
darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu,
kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no
šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā
ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas
organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos,
b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā,
neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana,
pieņemšana un došana, tirgošanās ar ietekmi,
c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;
d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai
personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai,
e) cilvēku tirdzniecība,
f) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;
3.2.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas
izpaužas kā:
a) viena vai vairāku tādu personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba
atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,
b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par
darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;
3.2.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences
tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad
attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības
programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;
3.2.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta
saimnieciskā darbība, pretendents tiek likvidēts;
3.2.5. ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā
vai lēmuma par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā
Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu
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parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā
no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem
pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā
informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes
pēdējās datu aktualizācijas datumā;
3.2.6. iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks),
iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma
23. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē un
pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem
pasākumiem;
3.2.7. pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, jo
tas vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 11.panta ceturto daļu un to nevar novērst ar mazāk
ierobežojošiem pasākumiem un pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās
personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci;
3.2.8. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu tā atbilstību
Publisko iepirkumu likuma 391.panta noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu
noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto
informāciju;
3.2.9. uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir
attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 391.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā
minētie nosacījumi;
3.2.10. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība
ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska pakalpojumu līguma vērtības, ir attiecināmi
Publisko iepirkumu likuma 391.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie
nosacījumi;
3.2.11. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 391.panta pirmās
daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie nosacījumi.
3.3. Pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis:
Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums pēdējo trīs (2013., 2014. un 2015.) finanšu
gadu laikā ir vismaz 80000 EUR (astoņdesmit tūkstoši eiro). Pretendentam, kas dibināts vai
darbību uzsācis vēlāk, vidējam finanšu apgrozījumam par nostrādāto laika periodu ir jābūt
80000 EUR (astoņdesmit tūkstoši eiro).
3.4. Pretendenta atbilstība profesionālās darbības veikšanai:
Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā attiecīgo projektēšanas darbu
veikšanai atbilstoši Latvijas vai valsts, kur tas reģistrēts, normatīvo aktu prasībām.
3.5. Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas:
3.5.1. pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015. un līdz
piedāvājuma iesniegšanas dienai) kā būvprojekta izstrādātājs ir veicis:
3.5.1.1. vismaz 4 (četru) objektu ārējās elektroapgādes elektroietaišu līdz 20 kV
projektēšanas darbus, un par šo projektu tālāku realizāciju pasūtītāji ir saņēmuši attiecīgās
valsts kompetentās institūcijas būvatļauju vai citu līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina, ka
būvprojekts ir pabeigts un gatavs realizācijai;
3.5.1.2. vismaz 2 (divu) objektu elektronisko sakaru sistēmu kabeļu līniju un
kanalizāciju projektēšanas darbus, un par šo projektu tālāku realizāciju pasūtītāji ir saņēmuši
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attiecīgās valsts kompetentās institūcijas būvatļauju vai citu līdzvērtīgu dokumentu, kas
apliecina, ka būvprojekts ir pabeigts un gatavs realizācijai;
3.5.2. pretendentam jānodrošina 2 (divi) elektroietaišu projektētāji, kuri atbilst šādām
prasībām:
3.5.2.1. ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā;
3.5.2.2. iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015. un līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai) ir projektējuši katrs vismaz 4 (četru) objektu ārējās elektroapgādes
elektroietaišu līdz 20 kV tīklus, un par šo projektu tālāku realizāciju pasūtītāji ir saņēmuši
attiecīgās valsts kompetentās institūcijas būvatļauju vai citu līdzvērtīgu dokumentu, kas
apliecina, ka būvprojekts ir pabeigts un gatavs realizācijai;
3.5.3. pretendentam jānodrošina 1 (viens) elektronisko sakaru sistēmu un tīklu
projektētājs, kurš atbilst šādām prasībām:
3.5.3.1. ir spēkā esošs sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā;
3.5.3.2. iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015. un līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai) ir veicis vismaz 2 (divu) objektu elektronisko sakaru sistēmu kabeļu
līniju un kanalizāciju projektēšanas darbus, un par šo projektu tālāku realizāciju pasūtītāji ir
saņēmuši attiecīgās valsts kompetentās institūcijas būvatļauju vai citu līdzvērtīgu dokumentu,
kas apliecina, ka būvprojekts ir pabeigts un gatavs realizācijai;
3.5.4. pretendentam jānodrošina 1 (viens) speciālists ēku konstrukciju projektēšanā,
kurš atbilst šādām prasībām:
3.5.4.1. ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvkonstrukciju projektēšanā;
3.5.4.2. iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015. un līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai) ir veicis vismaz 2 (divu) būvju konstrukciju projektēšanas darbus, un par
šo projektu tālāku realizāciju pasūtītāji ir saņēmuši attiecīgās valsts kompetentās institūcijas
būvatļauju vai citu līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina, ka būvprojekts ir pabeigts un gatavs
realizācijai;
3.5.5. pretendentam jānodrošina 1 (viens) sertificēts ceļu projektētājs, kurš atbilst
šādām prasībām:
3.5.5.1. ir spēkā esošs sertifikāts par ceļu projektēšanu;
3.5.5.2. iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015. un līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai) ir izstrādājis vai ir piedalījies vismaz 2 (divu) projektu izstrādē, kurā
ietverta arī satiksmes organizācijas shēmas izstrāde;
3.5.6. pretendentam jānodrošina 1 (viens) sertificēts būvdarbu tāmēšanas darbu
būvspeciālists, kurš atbilst šādām prasībām:
3.5.6.1. ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts reglamentētajās sfērās;
3.5.6.2. kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015. un līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai) ir izstrādājis vismaz 3 (trīs) objektu ārējās elektroapgādes elektroietaišu
būvprojektu ekonomikas daļas.
3.6. Ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību
tiesiskā rakstura piedāvājuma iesniegšanas brīdī, Nolikuma 3.3.punkta prasību pretendents var
apliecināt pats vai arī kopā ar citu personu (citu tirgus dalībnieku) palīdzību, piemēram,
apvienojoties personu apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi, t.sk.
finansiālajām saistībām, vai iesniedzot citus līdzvērtīgus pierādījumus (piemēram,
apņemšanos uz līguma izpildes brīdi izveidot apvienību, kas būs solidāri atbildīga par līguma
izpildi). Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie
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resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma
izpildei.
3.7. Nolikuma 3.5.punkta prasības var apliecināt pats pretendents vai arī pretendents
kopā ar citu personu (citu tirgus dalībnieku) palīdzību, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma
izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents
pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju
apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.
3.8. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piegādātāju apvienībai 15
(piecpadsmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību saņemšanas un
pēc lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu spēkā stāšanās ir jāreģistrējas kā
personālsabiedrībai.

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
4.1. Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Nolikumā un tā pielikumos noteiktajām
prasībām.
4.2. Pretendentu atlases dokumenti, tehniskais un finanšu piedāvājums ir jāiesniedz
vienā sējumā.
4.3. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz:
4.3.1. informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli atbilstoši
nolikuma 3.3.punktam un pieteikuma vēstules paraugam Nolikuma 5.pielikumā;
4.3.2. informācija par pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām atbilstoši
Nolikuma 3.5.1.punkta prasībām un saskaņā ar Nolikuma 6.1.pielikuma paraugu.
Pretendentam jāpievieno pozitīvas pasūtītāju atsauksmes par 4 (četriem) objektiem, kas
norādīti sarakstā atbilstoši Nolikuma 3.5.1.1.punkta prasībām un pozitīvas pasūtītāju
atsauksmes par 2 (diviem) objektiem, kas norādīti sarakstā atbilstoši Nolikuma 3.5.1.2.punkta
prasībām;
4.3.3. informācija par darbu izpildē piesaistītajiem speciālistiem atbilstoši Nolikuma
3.5.2., 3.5.3., 3.5.4., 3.5.5. un 3.5.6.punkta prasībām un saskaņā ar Nolikuma 6.2.6.6.pielikuma paraugu;
4.3.4. izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par
pretendenta un tā apakšuzņēmēju, ja tādi piedāvājumā tiek norādīti, vidējām stundas tarifa
likmēm profesiju grupās atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 48.panta (11).daļas prasībām.
Izdruku iesniedz pretendenti, kuru dati ir apkopoti un publicēti Valsts ieņēmumu dienesta
mājaslapā internetā;
4.3.5. ja pretendents Nolikuma 4.3.4.punktā minētajā izdrukā ir konstatējis, ka
pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa
likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada
ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai
nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas
tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta
apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā,
pretendents kopā ar Nolikuma 4.3.4.punktā norādīto Valsts ieņēmumu dienesta izdruku var
iesniegt rakstveida paskaidrojumu par atšķirību starp pretendenta darba ņēmēju vidējām
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stundas tarifa likmēm profesiju grupās un Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem par
darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās;
4.3.6. pretendentam ir tiesības kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par
līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām
iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu atbilstoši Publisko iepirkumu
likuma 441.panta nosacījumiem. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma
procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu
arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija
atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām,
un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti
no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto
iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku;
Piezīme: Eiropas vienotais iepirkuma dokuments pieejams Eiropas Komisijas
mājaslapā: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd, kā arī word formātā Iepirkumu
uzraudzības biroja mājaslapā.
4.3.7. informāciju par iepirkuma līguma daļām, kuras pretendents plāno nodot
apakšuzņēmējam, ar norādi, kādus darbus norādītais apakšuzņēmējs veiks un kādā apjomā
atbilstoši nolikuma 7.pielikuma paraugam.
4.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad
jāiesniedz:
4.4.1. dalībnieku parakstītu savstarpējo sadarbību apliecinošu dokumentu (vienošanās,
sabiedrības līgums u.c.) oriģināls vai kopija, norādot, kurš no dalībniekiem būs atbildīgs par
sabiedrības lietvedības vešanu, kā arī kādi iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi
tiks nodoti pretendenta rīcībā;
4.4.2. apliecinājumu, ka piegādātāju apvienība 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc
paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saņemšanas un pēc lēmuma par līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu spēkā stāšanās reģistrēsies kā personālsabiedrība.
4.5. Ja pretendents Nolikuma 3.5. punktā norādītās spējas apliecina kopā ar citu
personu (citu tirgus dalībnieku) palīdzību, tad pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā
būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju (citu tirgus dalībnieku) apliecinājumu vai
vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.
4.6. Pretendentam jāiesniedz tehniskais-finanšu piedāvājums, kurš sagatavots šajā
punktā norādītajā kārtībā un tam pievienoti šajā punktā minētie dokumenti:
4.6.1. tehniskais-finanšu piedāvājums jāsagatavo aizpildot visas Darbu apjomu
saraksta ailītes Nolikuma 2.pielikumā. Tehniskā-finanšu piedāvājuma sagatavošanai jāņem
vērā tehniskā informācija, kas norādīta Nolikuma 1., 3. un 4.pielikumā;
4.6.2. tehniskajā-finanšu piedāvājumā jābūt iekļautiem visiem ar Būvprojekta
projektēšanu saistītiem izdevumiem projektēšanas uzdevumā noteiktā apjoma ietvaros, tajā
skaitā, Būvprojekta izstrādes darbu organizācijai nepieciešamās, saskaņojumu, uzmērīšanas,
apsekošanas, transporta, apdrošināšanas izmaksas, izpētes darbu izmaksas, topogrāfiskā plāna
izstrādes izmaksas, kā arī izmaksas darbiem, kas nav tieši norādīti, bet kuru izpildes vai
pielietojuma nepieciešamība izriet no izbūves vietu rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde
var būt nepieciešama, lai izstrādātu un saskaņotu kvalitatīvu Būvprojektu, kā arī visas
izmaksas, kas nepieciešamas autoruzraudzības veikšanai visā būvdarbu veikšanas laikā.
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Izmaksās nav jāiekļauj samaksa par Būvprojekta ekspertīzēm un būvnodevu, ko sedz
Pasūtītājs;
4.6.3. būvprojekta izstrādes darbu organizācijas apraksts atbilstoši Nolikuma
5.14.punktam un atbilstoši projektēšanas uzdevumam un darbu apjomu sarakstam;
4.6.4. darbu izpildes kalendārais grafiks atbilstoši Nolikuma 5.14.punktam un
atbilstoši projektēšanas uzdevumam un darbu apjomu sarakstam;
4.6.5. būvprojekta kvalitātes nodrošināšanas procesu apraksts, tajā skaitā, kvalitātes
vadības sistēmas/kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts, atbilstoši Nolikuma
5.15.punkta prasībām, vai ISO 9001 vai ekvivalenta standarta spēkā esoša sertifikāta kopija,
ja kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta;
4.6.6. sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā, ka avanss netiks piemērots, apmaksa par
darbu izpildi tiks veikta Nolikuma 8.pielikuma līguma projektā paredzētajā kārtībā.
4.7. Sagatavojot tehnisko-finanšu piedāvājumu, pretendentam jāņem vērā, ka
būvprojektā ir jāietver energoefektīvāki risinājumi, jo pasūtītājs ir ieviesis enerģijas
pārvaldības sistēmu, pamatojoties uz standartu ISO 50001:2011. Lai nodrošinātu atbilstību
standarta enerģijas pārvaldības sistēmai, pasūtītājam ir nepieciešams uzlabot
energoefektivitāti, kas veicina samazināt kopējo enerģijas patēriņu.
5. PIEDĀVĀJUMU NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko-finanšu
piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.
5.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums
sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām. Ja piedāvājums nav
noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām, traucējot izvērtēt piedāvājumu pēc būtības, vai tā
radot šaubas par piedāvājuma satura ticamību un vai piedāvājuma nenoraidīšana attiecīgo
trūkumu dēļ radītu vienlīdzīgas attieksmes pret pārējiem piegādātājiem pārkāpumu, tad
pretendents var tikt izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.
5.3. Pretendentu atlasē komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību
paredzamā līguma izpildes prasībām. Pretendentu atlase notiek pēc iesniegtajiem pretendentu
atlases dokumentiem, pārbaudot pretendenta atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām.
Komisija pārbauda vai uz pretendentu neattiecas izslēgšanas noteikumi, pārbaudi veicot
Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
5.4. Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām vai nav
iesniedzis visus pieprasītos dokumentus vai ziņas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības
iepirkuma procedūrā.
5.5. Tehnisko-finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudē komisija izvērtē tehniskofinanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām.
5.6. Ja pretendents nav iesniedzis tehniskā-finanšu piedāvājuma izvērtēšanai visus
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pieprasītos dokumentus, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā kā
neatbilstošs iepirkuma dokumentācijas prasībām.
5.7. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav
aritmētisko kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu
labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās
kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.
5.8. Ja komisija konstatē, ka pretendents ir iesniedzis piedāvājuma cenu, kas ir
ievērojami zemāka nekā citu pretendentu piedāvātā cena, tiek pārbaudīts vai iesniegtais
piedāvājums nav nepamatoti lēts.
5.9. Ja komisija iepirkuma procedūras norises laikā konstatē, ka pretendents,
iesniedzot piedāvājumu, ir sniedzis nepatiesas ziņas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības
iepirkuma procedūrā.
5.10. Ja pretendents atsauc vai groza konkursam iesniegto piedāvājumu, komisija
pārtrauc pretendenta piedāvājuma turpmāku vērtēšanu un izslēdz pretendentu no dalības
konkursā.
5.11. Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kurš ir atzīts par
atbilstošu piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu kvalifikācijas pārbaudē un
tehnisko-finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudē un kura piedāvājums nav ar nepamatoti
zemu cenu un ir saimnieciski visizdevīgākais.
5.12. Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kura piedāvājums
ir saimnieciski visizdevīgākais, iegūstot visaugstāko punktu skaitu, atbilstoši šādiem
vērtēšanas kritērijiem:
Nr.

Vērtēšanas kritērijs

1.
2.

Piedāvātā cena (C)
Būvprojekta izstrādes darbu organizācija un darbu izpildes
kalendārais grafiks (P)

3.

Būvprojekta kvalitātes nodrošināšana (K)
KOPĀ:

Maksimālais
punktu skaits
85
10
5
100

5.13. Pretendentu piedāvājumu cenām (c) punktus aprēķina, izmantojot šādu
formulu:
P = Cx/Cy x Cmax, kur:
Cx – viszemākā piedāvājuma cena;
Cy – vērtējamā piedāvājuma cena;
Cmax – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits piedāvājuma cenai.
5.14. Vērtēšanas kritērijā nr.2 „Būvprojekta izstrādes darbu organizācija un darbu
izpildes kalendārais grafiks (P)” punkti tiek piešķirti, izvērtējot un savstarpēji salīdzinot
iesniegtos piedāvājumus. Komisija novērtē un katrs komisijas loceklis rakstiski pamato savu
vērtējumu, atbilstoši šādai vērtēšanas metodoloģijai:
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Punkti
10-8

Novērtējums
Būvprojekta izstrādes darbu organizācijas aprakstā ir izdalītas un izvērsti
aprakstītas darbu prioritātes, sākot no būvniecības ieceres līdz būvprojekts ir
pabeigts un gatavs realizācijai. Aprakstā ir noteikti projektēšanas darbu
veikšanas posmi.
Piedāvātā darbu organizācija atbilst projektēšanas uzdevumā noteiktajām
prasībām. Tajā norādīti darbu izpildes laikā izmantojamie tehniskie resursi
un programmnodrošinājums, kas nepieciešamas kvalitatīva būvprojekta
izstrādei. Ir novērtēti iespējamie ar būvprojekta izstrādi saistītie riski, kas var
ietekmēt darbu izpildi savlaicīgos termiņos un iekļaušanās darbu grafikā, un
paredzēti pasākumi to novēršanai.
Darbu izpildes grafiks ir detalizēts un izvērsts pa dienām un vietu izbūves
objektiem, norādot būvprojekta izstrādes darbu posmus no būvniecības
ieceres līdz būvprojekts ir pabeigts un gatavs realizācijai.

7-4

Būvprojekta izstrādes darbu organizācijas aprakstā ir daļēji izdalītas un
izvērsti aprakstītas darbu prioritātes, sākot no būvniecības ieceres līdz
būvprojekts ir pabeigts un gatavs realizācijai. Aprakstā daļēji ir noteikti
būvprojekta izstrādes darbu veikšanas posmi.
Piedāvātā darbu organizācija daļēji atbilst projektēšanas uzdevumā
noteiktajām prasībām. Tajā norādīti darbu izpildes laikā izmantojamie
tehniskie resursi un programmnodrošinājums, kas nepieciešamas kvalitatīva
būvprojekta izstrādei.
Darbu izpildes grafiks ir sagatavots atbilstoši vietu izbūves objektiem, un
daļēji norādot būvprojekta izstrādes darbu posmus no būvniecības ieceres
līdz būvprojekts ir pabeigts un gatavs realizācijai.

3-1

Būvprojekta izstrādes darbu organizācijas aprakstā nav noteiktas darbu
prioritātes, sākot no būvniecības ieceres līdz būvprojekts ir pabeigts un
gatavs realizācijai, un nav noteikti būvprojekta izstrādes darbu veikšanas
posmi.
Piedāvātā darbu organizācija neatbilst projektēšanas uzdevumā noteiktajām
prasībām, nav norādīti darbu izpildes laikā izmantojamie tehniskie resursi un
programmnodrošinājums.
Darbu izpildes grafiks nav izvērsts pa vietu izbūves objektiem un nav
sastādīts pa darbu posmiem.

5.15. Vērtēšanas kritērijā nr.3 „Būvprojekta kvalitātes nodrošināšana” (K) punkti tiek
piešķirti atbilstoši šādai vērtēšanas metodoloģijai:
Punkti
5

3-2

Novērtējums
Būvprojekta kvalitātes nodrošināšanas procesi tiks veikti atbilstoši
uzņēmumā ieviestai un sertificētai kvalitātes vadības sistēmai.
Būvprojekta kvalitātes nodrošināšanas procesi tiks veikti atbilstoši
uzņēmumā izstrādātai un ieviestai kvalitātes vadības sistēmai un ieviestajiem
kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem.
Ir paredzēti projektēšanas plānošanas procesi no līguma noslēgšanas brīža
līdz būvprojekts ir pabeigts un gatavs realizācijai un autoruzraudzībai
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būvprojekta realizācijas laikā. Dažādās būvprojekta izstrādes stadijās ir
paredzēta sistemātiska projektēšanas un izstrādes darbu pārskatīšana un
izvērtēšana saskaņā ar plānotajiem pasākumiem ar mērķi identificēt
nepilnības un veikt korektīvas darbības.
Ir paredzēti pasākumi efektīvākas komunikācijas un atbildību sadalīšanai
starp būvprojekta izstrādē iesaistītajiem speciālistiem.
Ir paredzēti pasākumi, kas nodrošinātu darbu kvalitāti būvprojekta izstrādei
un autoruzraudzībai.
Būvprojekta kvalitātes nodrošināšanas procesi tiks veikti atbilstoši kvalitātes
nodrošināšanas pasākumu aprakstam.

1

Kvalitātes nodrošināšanas pasākumu aprakstā nav paredzēti projektēšanas
plānošanas procesi no līguma noslēgšanas brīža līdz būvprojekts ir pabeigts
un gatavs realizācijai un autoruzraudzībai būvprojekta realizācijas laikā. Nav
paredzēti pasākumi sistemātiskai projektēšanas un izstrādes darbu
pārskatīšanai un izvērtēšanai saskaņā ar plānotajiem pasākumiem ar mērķi
identificēt nepilnības un veikt korektīvas darbības.

6. IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Ja pretendentam tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ar to tiek noslēgts
iepirkuma līgums, pamatojoties uz iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 8.pielikums).
6.2. Iepirkuma līguma projektu rakstveidā sagatavo un iesniedz pasūtītājs un tas tiek
slēgts ne agrāk kā pēc Publisko iepirkumu likumā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām.
6.3. Ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt līgumu ar
pasūtītāju, komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir
nākamais saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, vai pārtraukt atklātu konkursu.
6.4. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu tikai ar pretendentu. Ja līguma slēgšanas
tiesības ir piešķirtas piegādātāju apvienībai, pasūtītājs līgumu slēdz ar normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā reģistrētu personālsabiedrību.
6.5. Līgumā paredzētais līguma saistību izpildes nodrošinājums līgumā paredzētajā
apjomā un termiņā ir jāiesniedz 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma par līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu spēkā stāšanās.
7. IEPIRKUMA KOMISIJA, TĀS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības
saskaņā ar Nolikumu.
7.2. Komisijas darbu un sēdes vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja
prombūtnes laikā vadītāja pienākumus pilda un tiesības izmanto komisijas priekšsēdētāja
vietnieks.
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7.3. Komisijas sēdes var notikt un komisija var pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās
vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļiem.
7.4. Komisijas lēmumi tiek pieņemti sēdes laikā balsojot. Balsstiesības ir visiem
komisijas locekļiem. Lēmums tiek pieņemts, ja par to balso vairākums no klātesošajiem
komisijas dalībniekiem. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
7.5. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolus paraksta visi klātesošie komisijas
locekļi.
7.6. Komisijas tiesības un pienākumi:
7.6.1. izskatīt pretendentu piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām un Publisko
iepirkumu likuma noteikumiem;
7.6.2. pieņemt lēmumu par pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un pretendenta
izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents neatbilst Nolikuma
prasībām;
7.6.3. izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents
nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju un apliecinājumus, vai arī ir sniedzis nepatiesu
informāciju;
7.6.4. izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendenta
piedāvājums neatbilst Nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim;
7.6.5. izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents
nepiekrīt komisijas veiktajiem aritmētisko kļūdu labojumiem;
7.6.6. izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents
iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu.
7.7. Papildus Nolikuma 7.6.punktā minētajām tiesībām komisijai ir šādas tiesības (bet
ne pienākumi):
7.7.1. lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, pieprasīt, lai
pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniedz iepirkuma izpildei
nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim pretendentam pieejamo tirgus
apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu;
7.7.2. pieprasīt, lai pretendents precizē un izskaidro informāciju par savu piedāvājumu,
ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī
piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;
7.7.3. veikt pārbaudi, lai konstatētu pretendenta iespējas un kvalitātes kontroles
nodrošināšanas pasākumus;
7.7.4. pieaicināt ekspertus piedāvājuma atbilstības pārbaudē un piedāvājuma
vērtēšanā;
7.7.5. veikt citas darbības saskaņā ar Nolikumu un Publisko iepirkumu likumu.
8. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Piedāvājuma
iesniegšana apliecina pretendenta piekrišanu šī Nolikuma noteikumiem un tajos ietvertajām
prasībām.
8.2. Pretendentam ir pienākums:
8.2.1. ievērot visas šajā Nolikumā minētās prasības;
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8.2.2. rakstveidā un norādītajā termiņā sniegt atbildes uz komisijas pieprasījumiem. Šī
noteikuma neievērošana bez attaisnojoša iemesla un komisijas pieprasījumu neizpilde var būt
par iemeslu, lai pretendenta piedāvājums tiktu noraidīts tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts.
8.3. Pretendentam ir tiesības:
8.3.1. pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām grozīt, papildināt vai atsaukt
iesniegto piedāvājumu;
8.3.2. piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē;
8.3.3. rakstveidā uzdot jautājumus komisijai par Nolikumu, iesniedzot pieprasījumu tā,
lai komisija varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām;
8.3.4. iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam sūdzību par komisijas lēmumiem
Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
8.4. Pretendents ir atbildīgs par komisijai sniegto ziņu patiesumu.
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5. pielikums
CSDD rīkotā atklātā konkursa nolikumam

Pieteikums
Ar šo ________________________ (pretendenta nosaukums) apliecina, ka ir
iepazinies ar atklāta konkursa „Elektromobiļu ātrās uzlādes staciju uzstādīšanas vietu izbūves
tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība” (id.Nr. CSDD 2016/79 ERAF) nolikumu,
piekrīt nolikuma noteikumiem, apņemas tos ievērot un izpildīt, piekrīt piedalīties iepirkumā
un garantē iepirkuma prasību izpildi, iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami,
piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.
Pretendents ___________________________ apliecina, ka pretendenta vidējais
finanšu apgrozījums atbilst Nolikuma 3.3.punkta prasībām, ko apliecina apgrozījums:
2013.gadā _______________________
2014. gadā ______________________
2015.gadā ______________________
Vidējais ________________________.
Pretendenta nosaukums:
Kontaktpersona:

Pretendenta rekvizīti:

Vienotais reģ.nr.:
Juridiskā adrese:
Faktiskā adrese:
Telefons, e-pasts:
Banka: Bankas konts:

Pretendents/ pretendenta
pilnvarotā persona
Parakstītāja ieņemamais amats, vārds uzvārds:
Paraksts:
Datums:
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6.1.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam

Informācija par pretendenta iepriekšējo trīs (2013.; 2014.; 2015. un līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai) gadu laikā veiktajiem projektēšanas darbiem atbilstoši Nolikuma
3.5.1.1.punktam.
Tabula nr.1
Objekts, adrese un
Nr.
projektēto darbu
apraksts

Būvatļaujas vai cita līdzvērtīga
dokumenta projekta tālākai
realizācijai saņemšanas datums

Pasūtītājs
Kontakti

1.*
2.*
3.*
4.*
*Piezīme: Pretendentam ir jāiesniedz pasūtītāju parakstītas pozitīvas atsauksmes par visiem
tabulā nr.1 norādītajiem objektiem.
Informācija par pretendenta iepriekšējo trīs (2013.; 2014.; 2015. un līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai) gadu laikā veiktajiem projektēšanas darbiem atbilstoši Nolikuma
3.5.1.2.punktam.
Tabula nr.2
Nr.

Objekts, adrese un
projektēto darbu
apraksts

Būvatļaujas vai cita
līdzvērtīga dokumenta
projekta tālākai realizācijai
saņemšanas datums

Pasūtītājs
Kontakti

1.*
2.*
*Piezīme: Pretendentam ir jāiesniedz pasūtītāja parakstītas pozitīvas atsauksmes par visiem
tabulā nr.2 norādītajiem objektiem.
Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ________________________________
Paraksts: ___________________________
Datums: __________________________
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6.2.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam

Informācija par pretendenta piedāvātā elektroietaišu projektētāja iepriekšējo trīs
(2013.; 2014.; 2015. un līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ) gadu pieredzi atbilstoši
Nolikuma 3.5.2.punktam.
Elektroietaišu projektētājs *
(vārds, uzvārds, sertifikāta
numurs)__________________________________________________________

Nr.

Objekts, adrese,
projektēto darbu
apraksts

Būvatļaujas vai cita
līdzvērtīga dokumenta
projekta tālākai realizācijai
saņemšanas datums

Pasūtītājs,
Kontakti

1.
2.
3.
4.
Piezīmes:
* informācija atbilstoši Nolikuma 6.2.pielikuma paraugam jāsagatavo atsevišķi par katru
piedāvāto elektroietaišu projektētāju atbilstoši Nolikuma 3.5.2.punktam;
Apliecinu, ka minētā informācija ir patiesa un apliecinu, ka piedalīšos līguma izpildē kā
elektroietaišu projektētājs, ja pretendentam __________________________ tiks piešķirtas
līguma slēgšanas tiesības par elektromobiļu ātrās uzlādes staciju uzstādīšanas vietu izbūves
būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību.
__________________________________ ______________________
Elektroietaišu projektētāja vārds, uzvārds, paraksts

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ____________________________
Paraksts: ____________________________
Datums: ____________________________
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6.3.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam

Informācija par pretendenta piedāvātā elektronisko sakaru sistēmu un tīklu
projektētāja iepriekšējo trīs (2013.; 2014.; 2015. un līdz piedāvājuma iesniegšanas
dienai) gadu pieredzi atbilstoši Nolikuma 3.5.3.punktam.
Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs
(vārds, uzvārds, sertifikāta
numurs)__________________________________________________________

Nr.

Objekts, adrese,
projektēto darbu
apraksts

Būvatļaujas vai cita
līdzvērtīga dokumenta
projekta tālākai
realizācijai saņemšanas
datums

Pasūtītājs
Kontakti

1.
2.
Apliecinu, ka minētā informācija ir patiesa un apliecinu, ka piedalīšos līguma izpildē kā
elektronisko
sakaru
sistēmu
un
tīklu
projektētājs,
ja
pretendentam
__________________________ tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības par elektromobiļu
ātrās uzlādes staciju uzstādīšanas vietu izbūves būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību.
__________________________________ ______________________
Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētāja vārds, uzvārds, paraksts

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ____________________________
Paraksts: ____________________________
Datums: ____________________________
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6.4.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam

Informācija par pretendenta piedāvātā speciālista ēku konstrukciju projektēšanā
iepriekšējo trīs (2013.; 2014.; 2015. un līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) gadu
pieredzi atbilstoši Nolikuma 3.5.4.punktam.
Speciālists ēku konstrukciju projektēšanā
(vārds, uzvārds, sertifikāta
numurs)__________________________________________________________

Nr.

Objekts, adrese,
projektēto darbu
apraksts

Būvatļaujas vai cita
līdzvērtīga dokumenta
projekta tālākai realizācijai
saņemšanas datums

Pasūtītājs,
Kontakti

1.
2.
Apliecinu, ka minētā informācija ir patiesa un apliecinu, ka piedalīšos līguma izpildē kā
speciālists ēku konstrukciju projektēšanā, ja pretendentam __________________________
tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības par elektromobiļu ātrās uzlādes staciju uzstādīšanas
vietu izbūves būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību.
__________________________________ ______________________
Speciālista ēku konstrukciju projektēšanā vārds, uzvārds, paraksts

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ____________________________
Paraksts: ____________________________
Datums: ____________________________
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6.5.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam

Informācija par pretendenta piedāvātā ceļu projektētāja iepriekšējo trīs (2013.; 2014.;
2015. un līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) gadu pieredzi atbilstoši Nolikuma
3.5.5.punktam.
Ceļu projektētājs
(vārds, uzvārds, sertifikāta
numurs)__________________________________________________________

Nr.

Objekts, adrese, darbu
apraksts

Būvatļaujas vai cita
līdzvērtīga dokumenta
projekta tālākai realizācijai
saņemšanas datums

Pasūtītājs
Kontakti

1.
2.
Apliecinu, ka minētā informācija ir patiesa un apliecinu, ka piedalīšos līguma izpildē kā ceļu
projektētājs, ja pretendentam __________________________ tiks piešķirtas līguma slēgšanas
tiesības par elektromobiļu ātrās uzlādes staciju uzstādīšanas vietu izbūves būvprojektu izstrādi
un autoruzraudzību.
__________________________________ ______________________
Ceļu projektētāja vārds, uzvārds, paraksts

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ____________________________
Paraksts: ____________________________
Datums: ____________________________
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6.6.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam

Informācija par pretendenta piedāvātā būvdarbu tāmēšanas darbu būvspeciālista
iepriekšējo trīs (2013.; 2014.; 2015. un līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) gadu
pieredzi atbilstoši Nolikuma 3.5.6.punktam.
Būvdarbu tāmēšanas darbu būvspeciālists
(vārds, uzvārds, sertifikāta
numurs)__________________________________________________________

Nr.

Būvprojekta
nosaukums, adrese,
darbu apraksts

Būvprojekta ekonomikas
daļas izstrādes laiks

Pasūtītājs
Kontakti

1.
2.
3.
Apliecinu, ka minētā informācija ir patiesa un apliecinu, ka piedalīšos līguma izpildē kā
būvdarbu tāmēšanas darbu būvspeciālists, ja pretendentam __________________________
tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības par elektromobiļu ātrās uzlādes staciju uzstādīšanas
vietu izbūves būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību.
__________________________________ ______________________
Būvdarbu tāmēšanas darbu būvspeciālists, vārds, uzvārds, paraksts

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ____________________________
Paraksts: ____________________________
Datums: ____________________________
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7.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam

Apakšuzņēmēju saraksts*
Ar šo pretendents ___________________(nosaukums) informē, ka līguma saistību izpilde tiks
nodota šādiem apakšuzņēmējiem un apliecina, ka šo apakšuzņēmēju resursi ir atbilstoši
nepieciešamā līguma saistību izpildei:

Nr.p.k

Apakšuzņēmēja
nosaukums,
reģistrācijas
numurs

Darbu veids

Līguma daļas
apjoms,
procentos no
kopējā apjoma

Līguma daļas
apjoms naudas
izteiksmē, EUR no
kopējā apjoma

Kontaktpersona,
tālruņa
numurs

1.
2.
…
* informācija ir jāsagatavo, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 20.panta (5) un (6) daļas
prasības:
20.panta (5) daļa. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību
noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo
būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata
kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir
izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai
kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
20.panta (6) daļa. Šā panta, kā arī šā likuma 35., 39. 1 un 68.panta izpratnē apakšuzņēmējs ir
pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz
pakalpojumus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu vai pakalpojumu līguma
izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz pretendentam vai
citam apakšuzņēmējam.

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ____________________________
Paraksts: ____________________________
Datums: ____________________________
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