Pazemes tuneļa remonts
Atklāta konkursa ID Nr. RAKUS 2019/10K nolikums

APSTIPRINĀTS
Iepirkuma komisijas
2019. gada 20. februāra sēdē
protokols Nr. 1

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

ATKLĀTA KONKURSA

„Pazemes tuneļa remonts”

ID Nr. RAKUS 2019/10K

NOLIKUMS

Rīga, 2019

Pazemes tuneļa remonts
Atklāta konkursa ID Nr. RAKUS 2019/10K nolikums

Saturs
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vispārīgā informācija...................................................................................................................... 14
1.1.

Iepirkuma identifikācijas numurs ................................................................................. 14

1.2.

Pasūtītājs....................................................................................................................... 14

1.3.

Iepazīšanās ar atklāta konkursa nolikumu .................................................................... 14

1.4.

Papildu informācijas sniegšana .................................................................................... 14

1.5.

Iepirkuma procedūras dokumentu grozījumi ............................................................... 15

1.6.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība ........................................... 15

1.7.

Piedāvājumu atvēršana ................................................................................................. 15

1.8.

Piedāvājuma derīguma termiņš .................................................................................... 15

1.9.

Paziņojums par atklāta konkursa rezultātiem ............................................................... 15

1.10.

Piedāvājuma noformēšana ............................................................................................ 15

1.11.

Objekta apskate ............................................................................................................ 16

Informācija par iepirkuma priekšmetu ............................................................................................ 17
2.1.

Iepirkuma priekšmeta apraksts ..................................................................................... 17

2.2.

Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta, kārtība............................................................. 17

Prasības ........................................................................................................................................... 17
3.1.

Izslēgšanas nosacījumi ................................................................................................. 17

3.2.

Prasības pretendentiem ................................................................................................. 18

3.3.

Prasības personālam ..................................................................................................... 18

Iesniedzamie dokumenti ................................................................................................................. 18
4.1.

Kvalifikācijas dokumenti ............................................................................................. 18

4.2.

Tehniskais- finanšu piedāvājums ................................................................................. 19

Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs................................................................ 20
5.1.

Piedāvājumu vērtēšana ................................................................................................. 20

5.2.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ........................................................................................ 21

Iepirkuma līguma slēgšana ............................................................................................................. 21

Pazemes tuneļa remonts
Atklāta konkursa ID Nr. RAKUS 2019/10K nolikums

1.

Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
RAKUS 2019/10K
1.2. Pasūtītājs
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, turpmāk Pasūtītājs.
Pasūtītāja rekvizīti:
Reģistrācijas Nr. 40003951628
Juridiskā adrese: Hipokrāta iela 2, Rīga, LV - 1038
Tālrunis +371 67042400, fakss +371 67042786
Bankas rekvizīti:
Banka: AS Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr. LV24HABA0001407045805
Bankas rekvizīti līguma par pazemes tuneļa remontu finansēšanai:
Banka: AS Swedbank
Konta Nr. LV07HABA0551008682555
1.3. Iepazīšanās ar atklāta konkursa nolikumu
1.3.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju konkursa, turpmāk Konkurss, Nolikumam
un tā pielikumiem, kuri ir Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas, un citiem iepirkuma procedūras
dokumentiem, t.sk., skaidrojumiem, grozījumiem, atbildēm uz jautājumiem, Elektronisko iepirkumu
sistēmas (turpmāk – EIS) e- konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/) un
Pasūtītāja tīmekļa vietnē: www.aslimnica.lv, sadaļā „Iepirkumi”, apakšsadaļā „Atklāts konkurss”.
1.3.2. Paziņojums par Konkursu un tā Nolikuma grozījumiem tiek publicēts arī Iepirkumu uzraudzības
biroja (turpmāk – IUB) tīmekļa vietnē: www.iub.gov.lv.
1.3.3. Lejupielādējot iepirkuma procedūras dokumentus, pretendents uzņemas atbildību sekot līdzi
Pasūtītāja sniegtajai papildu informācijai, kas tiek publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā
(https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/) un Pasūtītāja tīmekļa vietnē: www.aslimnica.lv, sadaļā
„Iepirkumi”, apakšsadaļā „Atklāts konkurss”.
1.3.4. Kontaktpersonas telefoniskām konsultācijām:
1.3.3.1. par tehnisko specifikāciju- Regīna Rutkus, tālr. +371 67042999, +371 29518301;
1.3.3.2. par procedūru- Aivars Bisenieks, tālr. +371 67042307.
1.4. Papildu informācijas sniegšana
1.4.1. Ieinteresētais piegādātājs var rakstiski pieprasīt papildu informāciju Šie pieprasījumi iesniedzami
atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām, adresējot to iepirkuma komisijai, e- pasts:
iepirkumi@aslimnica.lv vai EIS e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/.
Uz informācijas pieprasījumiem jābūt norādei: Atklātam konkursam „Pazemes tuneļa remonts”, ID
Nr. RAKUS 2019/10K.
1.4.2. Iepirkuma komisija pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma sniedz papildu informāciju par
Nolikumā iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai
pretendentu atlasi, ja pieprasījums iesniegts laikus, t.i., tā, lai iepirkuma komisija varētu sniegt
atbildi piecu darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām. Ja ieinteresētais piegādātājs nav pieprasījumu iesniedzis laikus, iepirkuma komisijai ir
tiesības nesniegt papildu informāciju.
1.4.3. Iespējamos grozījumus, papildinājumus Nolikumā, Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz
ieinteresēto piegādātāju jautājumiem Pasūtītājs ievieto EIS e- konkursu apakšsistēmā
(https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/) un tīmekļa vietnē: www.aslimnica.lv, sadaļā „Iepirkumi”,
apakšsadaļā „Atklāts konkurss”, kā arī nosūta atbildes ieinteresētajiem piegādātājiem izmantojot
tāda paša veida sakaru līdzekli, kāds izmantots jautājuma iesniegšanai.
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1.5. Iepirkuma procedūras dokumentu grozījumi
1.5.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja vien grozītie
noteikumi nepieļauj atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli
Konkursā.
1.5.2. Ja iepirkuma komisija izdara grozījumus Konkursa dokumentos, piedāvājumu iesniegšanas
minimālais termiņš pēc dienas, kad publicēts paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju
Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, ir vismaz puse no sākotnēji noteiktā piedāvājumu
iesniegšanas termiņa, bet ne īsāks par septiņām dienām.
1.5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt noteiktos piedāvājumu iesniegšanas termiņus, publicējot
paziņojumu par izmaiņām vai papildu informāciju. Minimālais termiņš, par kuru Pasūtītājs ir tiesīgs
pagarināt pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ir septiņas dienas. Šāda termiņu
pagarināšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos Publisko iepirkumu
likuma, turpmāk PIeL 35. panta trešās daļas izpratnē.
1.6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.6.1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma, turpmāk PIeL, 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi ir
iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e- konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS ekonkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem un noraidīti, un
neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
1.6.2. Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt:
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.
1.6.3. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš noteikts līdz 2019. gada 20. marta plkst.1300.
1.7. Piedāvājumu atvēršana
1.7.1. Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām.
1.7.2. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta 2019. gada 20. martā plkst. 1300 EIS e-konkursu
apakšsistēmā.
1.7.3. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētajā tīmekļa
vietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai atvēršanai.
1.7.4. Piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu
apakšsistēmā.
1.8. Piedāvājuma derīguma termiņš
Nav noteikts.
1.9.

Paziņojums par atklāta konkursa rezultātiem

Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu vai konkursa izbeigšanu
vai pārtraukšanu, komisija vienlaikus vienā dienā visiem pretendentiem nosūta rezultātu
paziņojumus pa elektronisko pastu, pievienojot skenētu dokumentu.
1.10. Piedāvājuma noformēšana
1.10.1. Piedāvājums
jāiesniedz
elektroniski
EIS
e-konkursu
apakšsistēmā
(https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/), ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
1.10.1.1.
izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās
sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
1.10.1.2.
elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS ekonkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF
formas, t.sk., ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par
aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).
1.10.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents paraksta piedāvājumu ar EIS elektronisko parakstu vai ar
elektronisko parakstu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā
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paraksta statusu. Pieteikumu paraksta pretendenta pārstāvēt tiesīgā persona vai tā pilnvarota persona,
pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu/dokumentus (skenēts dokumenta oriģināls PDF
formātā). Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta piegādātāju apvienības
dalībnieku pārstāvju pilnvarota persona.
1.10.3. Sagatavojot piedāvājumu, pretendentam jāievēro, ka piedāvājuma dokumenti un EIS e-konkursu
apakšsistēmas ievadlauki jāaizpilda tikai elektroniski, prasītajā faila formātā.
1.10.4. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Konkursa Nolikumā (t.sk., tā pielikumos
un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šīs iepirkuma procedūras sadaļā)
ietvertos nosacījumus.
1.10.5. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas
darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums
nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums
saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. Gadījumā, ja piedāvājums ir
šifrēts, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas termiņa
jāiesniedz derīga elektriska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
1.10.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst normatīvo aktu prasībām.
1.10.7. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā
spēka likumam.
1.10.8. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tas PIeL 41. panta
piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz
apliecinātu dokumenta kopiju.
1.10.9. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.
Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem, vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida
pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs
apzīmējums ar vārdiem.
1.10.10.
Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma
dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar normatīvo aktu
noteikumiem. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
1.10.11.
Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par
komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta
informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk., Nolikumā iekļautā
informācija.
1.11. Objekta apskate
1.11.1. Objekta apskate pretendentiem ir obligāta.
1.11.2. Kopīga objekta apskate notiek 2019. gada 6. martā plkst. 10:00. Pulcēšanās stacionārā „Latvijas
Onkoloģijas centrs” pie klientu informācijas centra. Kontaktpersona- Regīna Rutkus, tālr. +371
67042999, +371 29518301, e- pasts: regina.rutkus@aslimnica.lv.
1.11.3. Ja ieinteresētā piegādātāja pārstāvjiem nav iespēju ierasties uz objekta apskati Nolikuma 1.11.2.
punktā minētajā laikā, tam jāsazinās ar kontaktpersonu Regīnu Rutkus par iespēju veikt objekta
apskati citā laikā.
1.11.4. Ierodoties uz apskati ieinteresēto piegādātāju pārstāvjiem jābūt rakstveida pilnvarai pārstāvēt
ieinteresēto piegādātāju attiecībā uz objekta apskates veikšanu, ja attiecīgais piegādātāja pārstāvis
nav piegādātāja likumiskais pārstāvis (piemēram, valdes loceklis, prokūrists).
1.11.5. Pēc objekta apskates ieinteresēto piegādātāju pārstāvji parakstās objekta apskates lapā.
1.11.6. Objekta apskates laikā ieinteresēto piegādātāju pārstāvjiem tiek dota iespēja pārliecināties par
visiem izmēriem, novietojumu, tehnisko stāvokli, piekļūšanu darbu zonai (tai skaitā materiālu
piegādes, glabāšanas un būvgružu izvešanas iespējas), būvdarbu zonas robežas un būvlaukuma
vadības un sadzīves telpu izvietošanas iespējas, iespēju veidot pagaidu un pastāvīgos pieslēgumus
elektroapgādes, vājstrāvu, ventilācijas tīkliem un šo pieslēgumu vietas.
1.11.7. Pretendenta pārstāvim apskates laikā jānovērtē objekts tā, lai pretendenta piedāvājumā būtu
ietverti visi potenciāli iespējamie izdevumi pilnā apjomā.
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2.

Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts
2.1.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts: pazemes tuneļa, kas savieno stacionāru „Gaiļezers” un stacionāru
„Latvijas Onkoloģijas centrs”, remonts saskaņā ar Konkursa dokumentācijā noteikto.
2.1.2. Klasifikācija. CPV kods: 45000000-7 (būvdarbi).
2.1.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
2.1.4. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopā.
2.1.5. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
2.2. Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta, kārtība
2.2.1. Iepirkuma līguma projekts noteikts Nolikuma C pielikumā.
2.2.2. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta Pasūtītājs un Pasūtītāja izvēlētais pretendents
(Konkursa uzvarētājs, attiecīgi līgumā Uzņēmējs) un ir spēkā līdz tajā noteikto saistību pilnīgai
izpildei.
2.2.3. Darbu pabeigšanas termiņš- 45 dienas no Objekta nodošanas Darbu izpildei.
2.2.4. Līguma izpildes vieta: pazemes tunelis, kas savieno stacionāru „Gaiļezers”, Hipokrāta ielā 2,
Rīgā un stacionāru „Latvijas Onkoloģijas centrs”, Hipokrāta ielā 4, Rīgā.
2.2.5. Darbu izpildes kārtība: pirms darbu uzsākšanas Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju darbu veikšanas
plānu.
2.2.6. Darbu izpildes ierobežojumi:
2.2.6.1. tuneļa ekspluatāciju nav iespējams pārtraukt;
2.2.6.2. jānodrošina nepārtraukta ēdiena pārvadāšanas transporta kustība;
2.2.6.3. jānodrošina nepārtraukta iespēja pārvietot pacientus starp ēkām Hipokrāta ielā 2 un
Hipokrāta ielā 4 (pārsvarā dienas laikā).
2.2.7. Reizē ar Līguma noslēgšanu Uzņēmējs iesniedz Darbu izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus
plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to
pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja
apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām
minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek
vēlāk iesaistīts Darbu izpildē.
3.

Prasības

3.1. Izslēgšanas nosacījumi
3.1.1. Pretendents tiek izslēgts no turpmākas dalības Konkursā PIeL 42. panta pirmajā un otrajā daļā
noteiktajos gadījumos un PIeL 42. pantā noteiktajā kārtībā, bet pārbaude attiecībā uz Nolikuma
3.1.4. punktā noteikto prasību tiek veikta Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju
likuma 11.1 pantā noteiktajā kārtībā.
3.1.2. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst
PIeL 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 par nodarītā kaitējuma
atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar
izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības
pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos
nākotnē. Vērtējot pretendentu uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu atbilstību,
iepirkuma komisija piemēro PIeL 43. panta noteikumus.
3.1.3. Pasūtītājs izslēgs pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā šādos gadījumos:
3.1.3.1.
pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs,
ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks
vai biedrs (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar šo
Pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu un tādēļ
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Pasūtītājs vai publiskais partneris ir izmantojis iepirkuma līgumā, vispārīgās vienošanās
noteikumos vai koncesijas līgumā paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma
līguma, vispārīgās vienošanās vai koncesijas līguma;
3.1.3.2.
pretendents ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu:
 negodīga konkurence, maldinoša reklāma un negodīga komercprakse;
 grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpšana;
 darba samaksas noteikumu pārkāpšana;
 būvniecības noteikumu pārkāpšana,
kas liek apšaubīt tā godīgumu, vai nav pildījis ar pasūtītāju vai publisko partneri noslēgtu iepirkuma
līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu, un šis fakts ir atzīts ar tādu kompetentas
institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un
nepārsūdzams;
3.1.3.3.
uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi
Nolikuma 3.1.3.2. punkta nosacījumi;
3.1.3.4.
uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska būvdarbu, pakalpojuma vai
piegādes līguma vērtības, ir attiecināmi Nolikuma 3.1.3.1. vai 3.1.3.2. punkta nosacījumi;
3.1.3.5.
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 Nolikuma 3.1.3.1. vai 3.1.3.2. punkta
nosacījumi.
3.1.4. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā valdes vai padomes
loceklim, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt
pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir
personālsabiedrība, apakšuzņēmējam, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no
kopējās līguma vērtības, vai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir noteiktas
starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas
Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras
ietekmē līguma izpildi.
3.2. Prasības pretendentiem
3.2.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3.2.2. Pretendenta pārstāvis ir piedalījies Objekta apskatē.
3.2.3. Ja pretendents veic saimniecisko darbību Latvijas Republikā, tas ir reģistrēts Latvijas Republikas
būvkomersantu reģistrā. Pretendentiem, kuri neveic saimniecisko darbību Latvijas Republikā, jābūt
reģistrētiem atbilstoši reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām, ja reģistrācijas valsts normatīvie
akti to paredz.
3.2.4. Pretendents pēdējos piecos gados (2014., 2015., 2016., 2017., 2018., kā arī 2019. gadā līdz
piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir izpildījis pārbūves, atjaunošanas vai iekštelpu remonta
būvdarbus publiskajās būvēs (saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumiem Nr.331 „Noteikumi par
Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 „Publiskās būves”) vismaz 500 m2 platībā.
3.3. Prasības personālam
3.3.1. Pretendenta būvdarbu vadītājs ir sertificēts ēku būvdarbu vadīšanā un ir rakstveidā apliecinājis
savu gatavību vadīt iepirkuma līgumā iekļautos Darbus.
4.

Iesniedzamie dokumenti

4.1. Kvalifikācijas dokumenti
4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā (aizpildīta Nolikuma B1 forma).
4.1.2. Pretendenta pieredzes saraksts (aizpildīta Nolikuma B2 forma).
4.1.3. Pretendenta būvdarbu vadītāja apliecinājums (aizpildīta Nolikuma B3 forma).
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4.1.4. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments, ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas
vienoto iepirkuma procedūras dokumentu:
(1) Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu
atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases
prasībām. 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 tas
balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai
sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju
apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.
(2) Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis
iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
(3) 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 atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un
informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
(4) Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (ESPD) pretendents aizpilda atbilstoši prasībām,
kuras nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra īstenošanas regula Nr.2016/7, Eiropas vienotā
iepirkuma procedūras dokumenta (ESPD) veidlapa (īstenošanas regulas Nr.2016/7 2. pielikums)
pieejama Eiropas Komisijas mājas lapā, adrese: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=lv.
4.2. Tehniskais- finanšu piedāvājums
4.2.1. Finanšu piedāvājums (aizpildīta Nolikuma D1 forma).
4.2.2. Kopējās cenas piedāvājums (aizpildīts e- konkursu sistēmas ievadlauks).
4.2.3. Norādījumi par Finanšu piedāvājuma sagatavošanu:
4.2.3.1.
piedāvājuma cenā ir jāietver arī nodokļi, nodevas, izdevumi par finanšu un
apdrošināšanas pakalpojumiem, transporta izmaksas un visas citas izmaksas, izņemot PVN,
kuras rodas vai var rasties pretendentam līguma izpildē;
4.2.3.2.
ja Tehniskajās specifikācijās lokālo tāmju kolonnā „Darba nosaukums” ir
nosaukts tikai materiāls vai iekārta, tas nozīmē, ka attiecīgajā pozīcijā piedāvājumā jāiekļauj
visi darbi, materiāli (palīgmateriāli) un citi izdevumi, kas tehnoloģiski nepieciešami šī
materiāla kvalitatīvai iestrādei/darbu izpildei pilnā apmērā;
4.2.3.3.
iespējamos norādītos konkrētos izstrādājumus ar tirdzniecības markām, piem.,
„Knauf”, „Rotband”, lasīt: „... vai ekvivalents”;
4.2.3.4.
Ekvivalents nozīmē, ka cita ražotāja izstrādājumi ir funkcionāli, tehniskajiem
parametriem un pēc kvalitātes ekvivalenti projektā norādītajiem. Piedāvājumā jānorāda
ekvivalenta ražotājs, marka, modelis, lai iepirkuma komisija varētu izvērtēt piedāvājuma
atbilstību pasūtītāja noteiktajām prasībām, kā arī jāpievieno ražotāja vai citas kompetentas
institūcijas apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem, kas pierāda, ka piedāvātā prece ir
atbilstoša pasūtītāja izvirzītajām prasībām.
4.2.3.5.
piedāvājuma cena ir jānorāda euro norādot ne vairāk kā divus ciparus aiz komata,
cenas līdz diviem cipariem aiz komata jānoapaļo jau ievadot datus;
4.2.3.6.
par finanšu piedāvājuma aritmētisko precizitāti atbild pretendents, Pasūtītājs
finanšu piedāvājuma formā nav ievietojis aizsargātas formulas;
4.2.3.7.
Pretendentam jāaizpilda visas Tehniskās specifikācijas pozīcijas. Ja kādā
Tehniskās specifikācijas pozīcijā pretendents norāda cenu „0”, attiecīgajā rindā jāsniedz
paskaidrojums kādu iemeslu dēļ izmaksas ir „0”;
4.2.3.8.
sastādot finanšu piedāvājumu pretendentam jāievēro Latvijas būvnormatīva LBN
501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (apstiprināts ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr.
239), prasības ciktāl tās attiecas uz lokālo tāmju un kopsavilkuma aprēķinu sastādīšanu, un
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ciktāl tās ir iespējams ievērot, aizpildot Nolikuma D1 pielikumu „Tehniskā specifikācijafinanšu piedāvājuma forma”.
4.2.4. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, piedāvājumā jānorāda visi tie apakšuzņēmēji (aizpildīta
Nolikuma D2 forma), kuru veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no
visas piedāvātās līgumcenas, norādot apakšuzņēmēju veicamos darbus, to apjomus naudas izteiksmē
un procentos no visas piedāvātās līgumcenas.
4.2.5. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu
vērtība ir vismaz 10% no visas piedāvātās līgumcenas, pretendents iesniedz visu šo apakšuzņēmēju
apliecinājumus (aizpildītas Nolikuma D3 formas).
4.2.6. Apakšuzņēmēja veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā
apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo drabu vai
sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar
koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai
ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai
kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. Par
apakšuzņēmējiem uzskatāmi arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, uz kuriem arī attiecas Nolikuma
4.2.6. un 4.2.7. punktu noteikumi.
5.

Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs

5.1. Piedāvājumu vērtēšana
5.1.1. Vērtēšana notiek sekojoši:
5.1.1.1.
piedāvājumu noformējuma pārbaude;
5.1.1.2.
sākotnēji nosakāmā piedāvājuma ar viszemāko cenu iesniegušā pretendenta atbilstības
kvalifikācijas prasībām pārbaude;
5.1.1.3.
finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude;
5.1.1.4.
piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai izvēle saskaņā ar
noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;
5.1.1.5.
pretendenta, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atbilstības
PIeL 42. panta pirmās un otrās daļas, PIeL 43. panta (ja attiecināms), Starptautisko un Latvijas
Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta noteikumiem pārbaude.
5.1.2. Komisija ir tiesīga izslēgt pretendentu no tālākās dalības iepirkuma procedūrā gadījumos, ja:
5.1.2.1.
pretendents neatbilst šajā Nolikumā norādītajiem kritērijiem;
5.1.2.2.
pretendents izslēdzams atbilstoši PIeL noteikumiem;
5.1.2.3.
pretendents norādījis nepatiesas ziņas;
5.1.2.4.
pretendents nav sniedzis ziņas par atbilstību minētajiem kritērijiem (nav iesniedzis visus
4. punktā norādītos dokumentus vai prasīto informāciju);
5.1.2.5.
piedāvājums neatbilst Nolikumā norādītajām prasībām;
5.1.2.6.
pretendents nav iesniedzis piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu;
5.1.2.7.
pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts.
5.1.3. Komisija, vērtējot pretendentu finanšu piedāvājumus, pārbauda vai piedāvājumā nav aritmētiskās
kļūdas. Ja tiek konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo aritmētiskās kļūdas uzskatot, ka
nekļūdīga ir piedāvātā vienas vienības cena. Par kļūdu labojumu komisija paziņo pretendentam.
5.1.4. Ja piedāvājums šķietami ir nepamatoti lēts, komisija, rīkojas PIeL 53. pantā noteiktajā kārtībā.
5.1.5. Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu publiski pieejamās datu bāzēs
un reģistros, kā arī pieprasīt informāciju no kompetentām iestādēm.
5.1.6. Ja pretendenta iesniegtā informācija atšķiras no publiski pieejamās datu bāzēs un reģistros
atrodamās, iepirkuma komisija pieprasa pretendentam izskaidrot iesniegto informāciju.
5.1.7. Visā Konkursa norisē, ieskaitot vērtēšanu, iepirkuma komisija piemēro tās tiesību normas, kuras
bija spēkā iepirkuma izsludināšanas dienā.
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5.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs
5.2.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no Nolikuma prasībām
atbilstošajiem piedāvājumiem.
5.2.2. Ja pretendentu piedāvātās cenas ir vienādas, par uzvarētāju tiek noteikts pretendents, kas 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).
5.2.3. Ja pretendentu vērtējums arī pēc Nolikuma 5.2.5. punkta kritērija ir vienāds, komisija rīko sēdi,
kurā veic izlozi, pieaicinot pretendentu pārstāvjus.
6.

Iepirkuma līguma slēgšana

6.1.
Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu pamatojoties uz pretendenta
piedāvājumu, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (Nolikuma C
pielikums).
6.2.
Līguma slēgšanas laikā līguma noteikumi nav Pasūtītāja un pretendenta apspriešanas un
mainīšanas priekšmets.
6.3.
Gadījumā, ja par uzvarētāju atzītais pretendents atsakās slēgt līgumu atbilstoši līguma projekta
noteikumiem, tiek uzskatīts, ka pretendents atsakās slēgt līgumu, un komisija ir tiesīga pieņemt
lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis
nākamo viszemāko cenu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja
pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš
piedāvājis nākamo viszemāko cenu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija
pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Komisija
pārbauda vai nākamo viszemākās cenas piedāvājumu iesniegušais pretendents nav uzskatāms par
vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma
līgumu ar Pasūtītāju, kā arī šī pretendenta atbilstību PIeL 42. panta, kā arī PIeL 43. panta (ja
attiecināms) izslēgšanas noteikumiem.
6.4.
Pretendentam ir pienākums 5 darba dienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma
līgumu.
6.5.
Gadījumā, ja Nolikuma 6.4. punktā noteiktais termiņš tiek pārsniegts par 5 darba dienām, tiek
uzskatīts, ka pretendents ir atteicies slēgt iepirkuma līgumu.
Nolikumam kā neatņemamas sastāvdaļas ir sekojoši pielikumi:
A pielikums- Tehniskās specifikācijas:
A1- Darbu apraksts;
A2- tuneļa plāns;
A3- nobrauktuves skice;
A4- tehniskā specifikācija- informatīvās norādes;
B pielikums- aizpildāmās formas kvalifikācijas vērtēšanai:
B1- pieteikuma forma;
B2- pretendenta pieredzes saraksta forma;
B3- pretendenta būvdarbu vadītāja apliecinājuma forma;
C pielikums- iepirkuma līguma projekts ar 7 pielikumiem;
D pielikums- aizpildāmās formas tehniskā un finanšu piedāvājuma vērtēšanai:
D1- finanšu piedāvājuma forma;
D2- apakšuzņēmēju saraksta forma;
D3- apakšuzņēmēja apliecinājuma forma.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:

Pjotrs Harlamovs

Pazemes tuneļa remonts
Atklāta konkursa ID Nr. RAKUS 2019/10K nolikums

B1 pielikums
atklāta konkursa “Pazemes tuneļa remonts”, ID Nr. RAKUS 2019/10K nolikumam
PIETEIKUMS (forma)
par piedalīšanos atklātā konkursā
“Pazemes tuneļa remonts”
RAKUS 2019/10K
Pretendents, __________________________________________________________,
(pretendenta pilns nosaukums)

vienotais reģ. Nr. ___________________,
juridiskā adrese ______________________________________, LV-____,
tālr. ___________, fakss ___________, e- pasts:____________________,
Banka: AS _______________________ ,
Bankas kods: _____________________ ,
Konta Nr. ________________________ ,
tā _______________________________________________________________ personā
(pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

ar šī pieteikuma iesniegšanu apliecina, ka:
1. piesakās piedalīties atklātā konkursā „Pazemes tuneļa remonts”, ID Nr. RAKUS 2019/10K;
2. piedāvājums sagatavots neatkarīgi;
3. apņemas ievērot visas Konkursa Nolikuma prasības;
4. atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz atklātā konkursa komisijas lēmuma
pieņemšanai, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz līguma noslēgšanai;
5. ir dabā apsekojis objektu un apzinās visu iespējamo Darbu apjomu un specifiku;
6. apņemas, ja tiek atzīts par uzvarētāju, slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma
noteikumus saskaņā ar konkursa Nolikuma C pielikumu;
7. apliecina, ka tā rīcībā ir pietiekami finanšu, tehniskie un personāla resursi, lai izpildītu iepirkuma
līgumu;
8. apliecina, ka pretendents (ja veic saimniecisko darbību Latvijas Republikā) ir reģistrēts Latvijas
Republikas būvkomersantu reģistrā, reģ. Nr. ____________, pretendents, kurš neveic
saimniecisko darbību Latvijas Republikā, ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas valsts normatīvo
aktu prasībām, ja reģistrācijas valsts normatīvie akti to paredz;
9. apliecina, ka būvdarbu vadītāja pienākumus veiks sertificēts ēku būvdarbu vadītājs
___________________________, būvprakses sertifikāta Nr. ______ (ja būvdarbu vadītājs
sertificēts Latvijas Republikā);
10. pretendenta statuss pēc Komisijas (EK) regulas Nr.800/2008 (2008. gada 6. augusts)
noteikumiem: pretendents ir / nav MVU (mazais vai vidējais uzņēmums)1;
11. visas iesniegtās ziņas ir patiesas.
Paraksts:
_______________________
(pretendenta pārstāvis)

1

Skat. http://ec.europa.eu/growth/content/revised-user-guide-sme-definition-0_lv

Pazemes tuneļa remonts
Atklāta konkursa ID Nr. RAKUS 2019/10K nolikums

B2 pielikums
atklāta konkursa “Pazemes tuneļa remonts”,
ID Nr. RAKUS 2019/10K nolikumam
Pretendenta pieredzes saraksta forma
N.p.k.

1.

Darbu izpildes laika periods
un pabeigšanas datums

Objekta nosaukums un raksturojums:
platība (m2), darbu veidi

Pasūtītājs

Pasūtītāja
kontaktpersona- vārds,
uzvārds, amats

Pasūtītāja
kontaktpersonas
tālr. Nr.

__.__.____.- __.__.____.
__.__.____.

2.

__.__.____.- __.__.____.
__.__.____.

Paraksts:
_______________________
(pretendenta pārstāvis)
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Pazemes tuneļa remonts
Atklāta konkursa ID Nr. RAKUS 2019/10K nolikums

B3 pielikums
atklāta konkursa “Pazemes tuneļa remonts”,
ID Nr. RAKUS 2019/10K nolikumam
būvdarbu vadītāja
APLIECINĀJUMS (forma)
par gatavību vadīt pazemes tuneļa remonta darbus
Es, sertificēts ēku būvdarbu vadītājs _____________________________________________,
(vārds, uzvārds)

būvprakses sertifikāta Nr. ____________ (ja praktizē Latvijas Republikā),
ar šo apliecinu, ka:
1) gadījumā, ja piedāvājumu iesniegušais pretendents
______________________________________________
(pretendenta nosaukums)

atklāta konkursa “Pazemes tuneļa remonts, ID Nr. RAKUS 2019/10K, rezultātā iegūs darbu izpildes tiesības, vadīšu pazemes tuneļa remonta
darbus;
2) esmu iepazinies/iepazinusies ar atklāta konkursa “Pazemes tuneļa remonts, ID Nr. RAKUS 2019/10K, Nolikumu, Tehnisko specifikāciju, un
citiem konkursa dokumentiem, kā arī iepirkuma līguma projektu.
Paraksts: ______________________

Pazemes tuneļa remonts
Atklāta konkursa ID Nr. RAKUS 2019/10K nolikums

D2 pielikums
atklāta konkursa “Pazemes tuneļa remonts”,
ID Nr. RAKUS 2019/10K nolikumam
Apakšuzņēmēju, kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz 10% no visas piedāvātās līgumcenas
saraksts (forma)
Pretendents: ___________________________, vienotais reģ. Nr. ___________
Apakšuzņēmēja
nosaukums

1.
2.
3.
4.

Apakšuzņēmējam nododamie
Darbi

Apakšuzņēmēja
m nododamo
Darbu vērtība,
euro

Apakšuzņēmējam
nododamo Darbu
vērtība, % no
Līgumcenas

Pazemes tuneļa remonts
Atklāta konkursa ID Nr. RAKUS 2019/10K nolikums

D3 pielikums
atklāta konkursa “Pazemes tuneļa remonts”,
ID Nr. RAKUS 2019/10K nolikumam
Apakšuzņēmēja apliecinājums (forma)
Apakšuzņēmējs: ___________________________, vienotais reģ. Nr. ___________
(apakšuzņēmēja nosaukums)

Apliecinu, ka, gadījumā, ja piedāvājumu iesniegušais pretendents
_____________________________________________
(pretendenta nosaukums)

atklāta konkursa “Pazemes tuneļa remonts, ID Nr. RAKUS 2019/10K, rezultātā iegūs darbu izpildes
tiesības, izpildīšu sekojošus darbus:
1.
2.
Apakšuzņēmēja pārstāvis _________________ (amats, vārds, uzvārds)

