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1. Vispārīgie noteikumi
1.1.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Salaspils siltums” (turpmāk tekstā
“Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs”) organizē iepirkumu „Maģistrālo siltumtīklu
rekonstrukcijas tehniskā uzraudzība, ietverot laboratoriskās kontroles metodes”.
1.2.
Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SalSil 2014/2 KF.
1.3.
Iepirkums ir plānots saistībā ar programmu „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.5.2.1 aktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu
efektivitātes paaugstināšanai” saskaņā ar 16.05.2013. līgumu Nr. L-PCS-13-0087
(projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/041), ko noslēgušas SIA „Salaspils siltums” un
„Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”.
1.4.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja rekvizīti: SIA „Salaspils siltums”, Vien.
Reģ. Nr. LV40003310183, juridiskā adrese: Miera iela 31a, Salaspils, LV-2169; Konta
Nr. LV73 UNLA 0033 3006 0980 8, a/s “SEB Banka”.
1.5.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersona: SIA „Salaspils siltums”
attīstības un ražošanas direktors Ivars Ojers; tālr./fakss: +(371) 67944930, mob.: +(371)
29480259; e-pasts: info@salaspilssiltums.lv.
1.6.
Iepirkums sastāv no diviem posmiem:
1.6.1. Pirmais posms - kandidātu atlase, kā rezultātā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs
atlasīs kandidātus, kas tiks uzaicināti sagatavot un iesniegt finanšu piedāvājumus.
Kandidātu atlase tiks veikta saskaņā ar šī nolikuma noteikumiem, un atlases
rezultātā izvēlētiem kandidātiem tiks nosūtīts nolikums finanšu piedāvājumu
sagatavošanai un izvērtēšanai, kā arī uzaicinājums iesniegt savu finanšu
piedāvājumu;
1.6.2. Otrais posms – finanšu piedāvājumu vērtēšanas procedūra, kā rezultātā Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējs izvērtēs pirmajā posmā atlasīto kandidātu iesniegtos finanšu
piedāvājumus un pieņems lēmumu par tiesībām slēgt iepirkuma līgumu. Iesniegtie
piedāvājumi tiks vērtēti atbilstoši šī iepirkuma finanšu piedāvājumu sagatavošanas
un izvērtēšanas nolikumam.
1.7.
Finanšu piedāvājumu sagatavošanas un izvērtēšanas nolikums (turpmāk tekstā nolikums) sagatavots saskaņā ar iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējiem. Nolikums ir saistošs tikai iepirkuma pirmajā posmā (kandidātu atlasē)
atlasītiem kandidātiem (turpmāk tekstā - pretendentiem), kas saņēma šo nolikumu
no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kopā ar uzaicinājumu iesniegt
piedāvājumu iepirkuma otrajam posmam.
1.8.
Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu vērtēšanu saskaņā ar iepirkuma
procedūras dokumentāciju nodrošina Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja izveidota
iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – komisija).
1.9.
Iepirkuma priekšmets ir maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijas tehniskā
uzraudzība, ietverot laboratoriskās kontroles metodes, saskaņā ar SIA „Ēku
inženiertīklu projektēšanas birojs” izstrādātiem tehniskiem projektiem:
1.9.1. „Trases posma nomaiņa no dzelzceļa pārvada Miera ielā līdz Līvzemes ielai”;
1.9.2. „Trases posma nomaiņa no katlu mājas Miera ielā 31a līdz siltumkamerai K 1-4-1
Miera ielā”;
1.9.3. „Trases posma nomaiņa Meža ielā”;
1.9.4. „Trases posma nomaiņa Imanta Ieviņa ielā”;
1.9.5. „Trases posma nomaiņa no maģistrālās trases “virziens B” līdz ēku ievadiem Lazdu
ielā”.
1.10.
Laboratoriskās kontroles metodes (metināto savienojumu testu veikšana) sastāv
no:
1.10.1. 100% metināto savienojumu pārbaude ar vizuālo metodi;
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1.10.2. 100% metināto savienojumu pārbaudi ar radiogrāfijas metodi, kur nav tehniski
iespējams, pielieto ultraskaņas metodi un magnētisko daļiņu metodi.
1.11.
Piedāvājuma varianti netiek paredzēti. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās.
Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējs paredz noslēgt vienu iepirkuma līgumu. Līgums par
būvuzraudzības pakalpojumiem tiks slēgts tikai gadījumā, ja Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēja rīkotā Atklāta konkursa „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija”,
identifikācijas Nr. SalSil 2014/1 KF, rezultātā tiks noslēgts līgums par attiecīgo
būvdarbu veikšanu.
1.12.
Līguma izpildes vieta – Salaspils (Miera iela, Līvzemes iela, Meža iela, Imanta
Ieviņa iela, Lazdu iela).
1.13.
Plānotais līguma izpildes termiņš no 01.05.2014. līdz 30.09.2014. - Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēja rīkotā atklāta konkursa „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija”,
identifikācijas Nr. SalSil 2014/1 KF, rezultātā noslēgtā būvdarbu līguma paredzamais
izpildes laiks.
1.14.
Līguma izpildes laikā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam un pretendentam
vienojoties, ir iespējams tehnoloģiskais pārtraukums, kas radies pusēm neparedzamo
apstākļu dēļ, meteoroloģisko apstākļu dēļ vai no pusēm neatkarīgo apstākļu iestāšanas
dēļ. Šajā gadījumā Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo dienu skaitu,
kad ir iestājušies un pastāvējuši apstākļi, kuru dēļ ir iestājies tehnoloģiskais
pārtraukums.
2. Piedāvājuma derīguma termiņš
2.1.
Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam ir jābūt spēkā, tas ir saistošam
pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 120 dienas, skaitot
no piedāvājumu atvēršanas dienas.
2.2.
Ja neparedzamu apstākļu dēļ Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevar noslēgt
iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs
var lūgt pretendentiem pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. Lūgums pagarināt
piedāvājuma derīguma termiņu un pretendentu atbildes sniedzamas nolikuma
6.6.punktā noteiktā kārtībā.
2.3.
Ja pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu,
pretendents to paziņo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, kā arī nosūta vai iesniedz
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis
piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma
termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu
piedāvājuma nodrošinājumu.
2.4.
Pretendentam ir tiesības atteikties pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu.
Šādā gadījumā pretendents nezaudē piedāvājuma nodrošinājumu.
3. Piedāvājuma nodrošinājums
3.1.
Piedāvājumam ir jāpievieno piedāvājuma nodrošinājums 2% apmērā no
pretendenta finanšu piedāvājuma (iepirkuma līgumcenas).
3.2.
Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt noformētam garantijas vai apdrošināšanas
polises veidā, kuru izsniegusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī
reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle, vai apdrošināšanas
sabiedrība, kurai ir tiesības sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā.
3.3.
Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta saturam jāatbilst Piedāvājuma
nodrošinājuma veidnei (pielikums Nr. 2).
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3.4.
Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģināls nav jācauršauj kopā ar citiem
piedāvājuma dokumentiem. Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta apliecināta kopija
jāpievieno piedāvājuma dokumentācijai.
3.5.
Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
3.5.1. līdz pretendenta piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma
termiņa pagarinājumam, par kuru Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam paziņojis
pretendents un piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs;
3.5.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
3.6.
Piedāvājumu, kam nav pievienots atbilstošs piedāvājuma nodrošinājuma
oriģināls, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atstāj bez izskatīšanas.
3.7.
Pretendentam, kura piedāvājums tiks atstāts bez izskatīšanas, tiks noraidīts vai
kura piedāvājums netiks atzīts par uzvarētāju saskaņā ar izvirzīto piedāvājuma izvēles
kritēriju – zemākā cena, saskaņā ar nolikuma noteikumiem, piedāvājuma nodrošinājuma
dokumenta oriģināls tiks atdots 5 darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.
3.8.
Pretendentam, kura piedāvājums tiks izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles
kritēriju, piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģināls tiks atgriezts pēc iepirkuma
līguma noslēgšanas.
3.9.
Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģinālu Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējs izsniegs tikai pretendenta pilnvarotai personai. Pilnvara vai tās apliecināta
kopija jāpievieno piedāvājuma dokumentiem vai jāiesniedz, saņemot piedāvājuma
nodrošinājuma dokumentu.
3.10.
Piedāvājuma nodrošinājuma devējs izmaksā Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
3.10.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
3.10.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju,
neparaksta iepirkuma līgumu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajā termiņā.
4. Piedāvājumu iesniegšana
4.1.
Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz SIA „Salaspils siltums” Miera ielā 31a,
Salaspils, LV-2169, administrācijā, 303.kab., darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00,
izņemot pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 12:45, līdz 2014. gada 30. maija
plkst. 1100.
4.2.
Pretendents ir tiesīgs piedāvājumu sūtīt pa pastu uz Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēja adresi. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja
adresē līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam.
4.3.
Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:
4.3.1. Pretendenta nosaukums un adrese;
4.3.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese;
4.3.3. atzīme ”Pretendenta piedāvājums iepirkuma SalSil 2014/2 KF 2. posmā”.
4.4.
Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, pretendents var rakstveidā
atsaukt savu iesniegto piedāvājumu, to grozīt vai papildināt. Atsaukums izslēdz
pretendentu tālāku piedalīšanos iepirkumā.
5. Piedāvājumu noformēšana
5.1.
Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu, saskaņā ar šī nolikuma prasībām,
kā arī, ņemot vērā Latvijas Republikā spēkā esošās būvniecības, būvprojektēšanas,
vides aizsardzības, sanitārās, ugunsdrošības u.c. normas. Pretendentam jāuzņemas visa
atbildība par piedāvājumā iekļauto informāciju, kā arī par pieprasītās informācijas
neiekļaušanu vai par iekļautās informācijas neatbilstību izvirzītajiem kritērijiem, kā
rezultātā piedāvājums tiks noraidīts kā neatbilstošs.
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5.2.
Piedāvājumu (pieteikumu, finanšu piedāvājumu un citas būtiskas piedāvājuma
daļas) paraksta persona, kurai komercreģistrā vai tās mītnes zemes analoģiskā iestādē
reģistrētas pārstāvības tiesības. Ja piedāvājumu ir parakstījusi persona, kurai
komercreģistrā nav reģistrētas pārstāvības tiesības, piedāvājumam jāpievieno pilnvara
vai tās apliecināta kopija. Katrā vietā, kur ir tikuši izdarīti ieraksti vai labojumi, jābūt
tās personas vai personu apstiprinājumam un parakstiem, kas ir parakstījušas
piedāvājumu.
5.3.
Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri
salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Piedāvājuma daļu lapas, izņemot
Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģinālu, numurē.
5.4.
Ja pretendents pievieno piedāvājumam dokumentus svešvalodā, tad tiem
attiecīgi jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Dokumenta tulkojumam jābūt
apliecinātam (ar norādi „TULKOJUMS PAREIZS”), cauršūtam ar diegu vai
caurauklotam ar auklu kopā ar dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju, ievērojot
5.6.punktā minēto Ministru kabineta noteikumu 60.punkta prasības.
5.5.
Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, kas izdoti ārvalstīs jābūt legalizētiem
vai apliecinātiem, ja to paredz attiecīgu normatīvo aktu prasības.
5.6.
Dokumentu atvasinājumi (noraksts, izraksts, kopija) izstrādājami un
noformējami atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr. 916
“Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Visiem piedāvājuma
dokumentiem, izņemot Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģinālu, jābūt
cauršūtiem ar diegu vai caurauklotiem ar auklu kopā vienā sējumā, ievērojot minēto
Ministru kabineta noteikumu 60.punkta prasības.
5.7.
Pretendents sagatavo, un iesniedz piedāvājuma 1 oriģināleksemplāru un 2
apliecinātas kopijas, un vienu eksemplāru datu nesējā (CD, USB zibatmiņa) ar
piedāvājuma dokumentiem elektroniskā formātā (tai skaitā izmaksu tāmes elektroniskā
Excel formātā).
5.8.
Piedāvājuma dokumentos visām cenām ir jābūt uzrādītām euro.
5.9.
Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un
iesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.
5.10.
Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai
kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu
pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nepieņem un
neizskata.
5.11.
Piedāvājumam jāsatur šādi dokumenti:
5.11.1. Pretendenta pieteikums piedāvājuma iesniegšanai iepirkumā (pielikums Nr. 1);
5.11.2. Piedāvājuma nodrošinājums (pielikums Nr. 2);
5.11.3. Finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 7.punktu;
5.11.4. izziņa, kuru izdevusi Valsts darba inspekcija un kura apliecina, ka pretendents
Latvijā un ārvalstī nav sodīti par Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likuma 41.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem.
5.12.
Pretendenta piedāvājuma dokumentācijas saturam jāatbilst nolikumam
pievienotajām veidnēm.
5.13.
Pretendentam ir jāņem vērā, ka Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja tehniskajā
specifikācijā norādītie standarti, zīmoli (ražotāji) vai preču nomenklatūras numuri ir
tikai aprakstoši, bet ne ierobežojoši.
6. Iepirkuma dokumentu izsniegšana un papildus informācijas sniegšana
6.1.
Visi piegādātāji (kandidāti), kuru pieteikumi un kvalifikācija tiks atzīti par
atbilstošiem nolikuma atlases prasībām iepirkuma 1.posmā, tiks uzaicināti noteiktā
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termiņā iesniegt finanšu piedāvājumus saskaņā ar Finanšu piedāvājumu sagatavošanas
un izvērtēšanas nolikumu.
6.2.
Par to Iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšanu, kurus nav iespējams
izsniegt elektroniskā veidā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt samaksu,
kas nepārsniedz faktiskos dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas izdevumus.
6.3.
Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Salaspils
siltums”, Miera ielā 31a, 3.stāvā, administrācijā, darba dienas no 9:00 līdz 16:00,
izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -12:45, sākot no iepirkuma izsludināšanas
dienas.
6.4.
Ja ieinteresētais piegādātājs ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pirms piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām pieprasīs papildu informāciju par iepirkuma procedūru,
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs to sniegs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecas
dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Informācijas pieprasījums
nosūtāms Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nolikuma 6.6.punktā noteiktā kārtībā.
6.5.
Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniegs papildu informāciju, tas šo
informāciju nosūtīs pretendentiem un ievietos to savā mājas lapā internetā, norādot arī
uzdoto jautājumu.
6.6.
Saziņu ar ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina latviešu valodā pa pastu, faksu vai
elektroniski iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā kārtībā.
7. Prasības finanšu piedāvājumam
7.1.
Finanšu piedāvājums jāsagatavo, aizpildot finanšu piedāvājumu (3. pielikums).
7.2.
Visām cenām piedāvājuma dokumentos ir jābūt uzrādītām euro, bez pievienotā
vērtības nodokļa.
7.3.
Pievienotās vērtības nodoklis likumdošanā noteiktā apmērā, kas maksājams
Latvijā, nav jāiekļauj piedāvājuma cenā, bet jānorāda atsevišķi.
7.4.
Piedāvājuma cenā jāiekļauj visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli),
nodevas, maksājumi par licencēm, sertifikātiem, darba atļaujām, transportu, personālu,
un citi maksājumi, kas veicami vai jau samaksāti Latvijā vai ārpus Latvijas.
7.5.
Pretendenta piedāvājuma cenai jābūt fiksētai piedāvājuma derīguma termiņa
laikā un līguma saistību izpildes laikā un tā nedrīkst mainīties.
7.6.
Piedāvājuma cena jānorāda kā kopēja summa, kas ietver visas materiālu,
iekārtu, darbu un pakalpojumu izmaksas saistībā ar maģistrālo siltumtrašu posmu
izbūves tehnisko uzraudzību, ietverot laboratoriskās kontroles metodes, pilnā apmērā un
atbilstošā kvalitātē saskaņā ar tehniskām specifikācijām, tehniskiem projektiem un
vispārpieņemtai inženiertehniskai praksei. Tas ietver visas prasības, kas jānodrošina
uzņēmējam atbilstoši līgumam tai skaitā jebkādu atļauju, saskaņojumu saņemšanai vai
jebkādām citām darbībām, kas prasītas tehniskajās specifikācijās.
7.7.
Piedāvājuma cena jānorāda, ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja
sagatavotajā iepirkuma līguma projektā noteikto samaksas kārtību.
8. Piedāvājumu atvēršana un vērtēšana
8.1.
Piedāvājumu vērtēšanas gaita līdz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanai ir konfidenciāla.
8.2.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atvērs iesniegtos piedāvājumus SIA
„Salaspils siltums” Miera ielā 31a, Salaspils, LV-2169, administrācijā, konferenču zālē,
2014. gada 30. maija plkst. 1100. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumus atvērs
to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un
piedāvāto cenu, un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.
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8.3.
Piedāvājumu vērtēšanu komisija veiks slēgtās sēdēs, bez ieinteresēto personu
piedalīšanās. Informācija, kas saistīta ar piedāvājumu vērtēšanu, līdz rezultātu
paziņošanai netiks izpausta pretendentiem un citām personām.
8.4.
Pēc piedāvājumu atvēršanas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:
8.4.1. pārbaudīs pretendentu piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām
piedāvājuma noformēšanas un iesniegšanas prasībām;
8.4.2. pārbaudīs pretendentu finanšu piedāvājuma atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām.
8.5.
Piedāvājumu izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.
8.6.
Piedāvājumu vērtēšanas laikā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pārbauda, vai
piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs konstatē
šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.
Vērtējot finanšu piedāvājumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ņem vērā labojumus.
Ja pretendents atsakās piekrist aritmētiskās kļūdas labojumam saskaņā ar šī nolikuma
noteikumiem, tā piedāvājums tiek noraidīts.
8.7.
Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti
lēts, tas tiek noraidīts.
8.8.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt pretendenta piedāvātās
viszemākās cenas analīzi, lai noteiktu tās atbilstību līdzīgu darbu tirgus cenu līmenim,
gadījumā, ja pretendenta piedāvāta viszemākā cena ir būtiski zemāka par Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēja rīcībā esošiem aprēķiniem (tāmēm) šo darbu izpildei, un
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uzskata pretendenta piedāvājumu par nepamatoti
lētu. Pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas, piedāvājuma cenas analīzei
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieprasa no pretendenta detalizētus paskaidrojumus
par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj pretendentam iesniegt
pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem. Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējam ir tiesības neizvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas ir nepamatoti
lēta, ja pretendents nevar pieradīt piedāvājuma cenas veidošanas pamatotību.
Piedāvājums tiek noraidīts tikai, ja pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas,
tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus
pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.
8.9.
Lai sekmētu piedāvājumu pārbaudi, izvērtēšanu un salīdzināšanu, Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs rakstveidā pieprasīt no pretendenta paskaidrojumus par
to iesniegtajiem piedāvājumiem, ja tas nepieciešams un sekmē piedāvājumu
izvērtēšanu. Skaidrojumu pieprasījumi un atbildes var tikt sniegtas rakstiski vai arī
organizējot sanāksmi un nodrošinot sanāksmes gaitas protokolēšanu. Atbildes
pretendentiem ir jāiesniedz līdz tā termiņa beigām, kas norādīts skaidrojuma
pieprasījumā.
8.10.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesības neizvelēties nevienu piedāvājumu,
gadījumā, ja pretendentu piedāvājumi neatbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja
finansiālajam iespējām.
10. Informēšana par rezultātiem un iepirkuma līguma noslēgšana
11.1.
Pirms iepirkuma līguma slēgšanas par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu
par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs
vienlaicīgi (vienā dienā) informēs visus pretendentus, kā arī publicē paziņojumu laikrakstā,
kā arī mājas lapās internetā, kur publicēts paziņojums par iepirkuma procedūru.
11.2.
Iepirkuma līgumu sagatavo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs.
11.3.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paredz noslēgt vienu iepirkuma līgumu.
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11.4.
Iepirkuma līgumu izraudzītajam pretendentam jānoslēdz ne agrāk kā nākamajā
darbdienā pēc attiecīga Sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja paziņojuma saņemšanas, bet ne
vēlāk kā desmitajā darbdienā pēc tā. Ja pretendents minētajā laikā neparaksta līgumu,
komisija ir tiesīga uzskatīt, ka iepirkuma procedūrā izvēlētais pretendents atteicies no
iepirkuma līguma noslēgšanas.
11.5.
Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējs slēdz iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis
viszemāko cenu, vai pārtrauc iepirkuma procedūru. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs
izvēlas slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu, tas
atkārtoti nosūta paziņojumus par pieņemto lēmumu pretendentiem kā arī ievieto
informāciju mājas lapā internetā un publicē laikrakstā.
12. Citi noteikumi
12.1.
Iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs
slēgs atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja sagatavotajam iepirkuma līguma
projektam. Grozījumi iepirkuma līguma projektā, tehniskajā specifikācijā un pretendenta
piedāvājumā nav pieļaujami.
12.2.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir
objektīvs pamatojums, par to vienlaikus rakstveidā informējot visus ieinteresētos
piegādātājus un pretendentus, kā arī publicējot paziņojumu nacionālā vai reģionālā
laikrakstā, kā arī mājas lapās internetā, kurās publicēts paziņojums par iepirkuma
procedūru.
12.3.
Nolikumu, pretendentu piedāvājumus, iepirkuma procedūras ziņojumu,
paziņojumus un citus iepirkuma procedūras un papildu būvdarbu vai pakalpojumu
iepirkuma dokumentus Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs glabā ne mazāk kā četrus gadus
pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu,
iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu. Ja iepirkuma procedūra vai papildu
būvdarbu vai pakalpojumu iepirkums organizēts ES fondu vai citu ārvalstu finanšu resursu
finansēto projektu ietvaros, minētos dokumentus glabā līdz civiltiesiskajā līgumā par
attiecīgā projekta īstenošanu noteiktajam termiņam.
12.4.
Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam būs nepieciešami papildu būvdarbi vai
pakalpojumi, kuri sākotnēji netika iekļauti iepirkuma līgumā, tas var slēgt
līgumu par papildu būvdarbu vai pakalpojumu saņemšanu ar noslēgtā
iepirkuma līguma izpildītāju, ja vienlaikus izpildās šādi nosacījumi:
12.4.1.
šie papildu būvdarbi vai pakalpojumi neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši
nepieciešami iepriekš noslēgtā iepirkuma līguma izpildei;
12.4.2.
papildu būvdarbus vai pakalpojumus nevar tehniski vai ekonomiski
nodalīt no noslēgtajā iepirkuma līgumā paredzētajiem būvdarbiem vai pakalpojumiem vai
arī papildu būvdarbi vai pakalpojumi ir būtiski nepieciešami noslēgtā iepirkuma līguma
izpildei, kaut arī tos iespējams nodalīt no šajā iepirkuma līgumā paredzēto būvdarbu
izpildes vai pakalpojumu sniegšanas.
12.5.
Ja 12.5.punktā minētie nosacījumi neizpildās, tad Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējs par nepieciešamajiem papildu būvdarbiem vai pakalpojumiem veic atsevišķu
iepirkumu.
13. Nolikuma pielikumi
Nr.
1
2
3

Nosaukums
Pretendenta pieteikums (veidne)
Piedāvājuma nodrošinājums (veidne)
Finanšu piedāvājums (veidne)

Lapu skaits
2
1
2
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Pielikums Nr. 1
Pretendenta pieteikums
Iepirkuma procedūrā
„Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijas tehniskā uzraudzība, ietverot laboratoriskās
kontroles metodes”
Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2014/2 KF
vieta, datums
pretendenta nosaukums
reģistrācijas Nr.
juridiskā adrese
faktiskā adrese
konts
pārstāvja vārds, uzvārds
amats
pārstāvības pamats
Kontaktpersonas vārds,
uzvārds, amats
Tālruņi
Fakss
e-pasts
ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1)

piesakās piedalīties iepirkumā „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijas tehniskā
uzraudzība, ietverot laboratoriskās kontroles metodes”, iepirkuma identifikācijas Nr.
SalSil 2014/2 KF;

2)

apliecina, ka pretendenta piedāvājums ir spēkā 120 dienas;

3)

apliecinu, ka pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai
lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu
tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis
neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos,
krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai
līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas
spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai
nav pagājuši trīs gadi;

4)

apliecina, ka pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas
spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba
tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez
rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai
vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas,
ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas
institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18
mēneši;
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5)

apliecina, ka pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas
spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu
konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir
ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa
vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences
tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda, ja no dienas, kad kļuvis
neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums,
līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši;

6)

apliecina, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai
pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta
bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam
pretendents būs likvidēts;

7)

apliecina, ka pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā
pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav
Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;

8)

apliecina, ka piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas un
saistītas ar iepirkuma izpildi un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neakceptēs
nekādas papildus izmaksas;

9)

piekrīt iepirkuma procedūras noteikumiem, iepirkuma līguma noteikumiem,
nosacījumiem un apņemas tos ievērot;

10) apliecina, ka finanšu piedāvājumā norādītās cenas būs spēkā visā līguma darbības
laikā.
Pielikumā pievieno:
1) pretendenta finanšu piedāvājums, kopā uz __ lapām.
Apstiprinājums:

__________________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)
2014. gada___.___________

Z.v.
Pieteikumu paraksta Pretendenta amatpersona un apzīmogo ar zīmogu (ja ir). Gadījumā, ja Pretendenta
vārdā dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarots pārstāvis, tad pieteikumam jāpievieno pilnvara vai
tās apliecināta kopija.
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Pielikums Nr. 2
Piedāvājuma nodrošinājums
Iepirkuma procedūrā
„Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijas tehniskā uzraudzība, ietverot laboratoriskās
kontroles metodes”
Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2014/2 KF
Vieta, datums: ___________________________________
Ievērojot to, ka
Pretendenta nosaukums: ______________________________________________
Reģistrācijas numurs: ________________________________________________
Adrese: ___________________________________________________________
(turpmāk – Pretendents)
iesniedz savu piedāvājumu SIA „Salaspils siltums”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003310183, adrese: Miera ielā
31A, Salaspilī, LV-2169, Latvija (turpmāk – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs) organizētā iepirkuma
„Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijas tehniskā uzraudzība, ietverot laboratoriskās kontroles metodes”, iepirkuma
identifikācijas Nr. SalSil 2014/2 KF, ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma
nodrošinājuma iesniegšanu,
mēs,
Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums: ______________________________________________
Reģistrācijas numurs: ________________________________________________
Adrese: ___________________________________________________________
(turpmāk – Banka/Apdrošināšanas sabiedrība)
neatsaucami apņemamies 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja rakstiska
pieprasījuma, kurā minēts, ka:
a.
Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, vai
b.
Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja
noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,
saņemšanas dienas, neprasot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējam _________ euro, maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.
Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā ________ un ir spēkā līdz _________.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā
datumā.
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar
bankas, kas apkalpo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās
personas parakstu apliecina banka.
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par
pieprasījumu garantijām Nr. 758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No. 758),
kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu,
izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
Paraksttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds
Paraksttiesīgās personas paraksts
Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums
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Pielikums Nr. 3
Finanšu piedāvājums
Iepirkuma procedūrā
„Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijas tehniskā uzraudzība, ietverot laboratoriskās
kontroles metodes”
Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2014/2 KF
Pretendents________________________________________________
Darba
stundas

Eksperts
Atbildīgais būvuzraugs

Stundas likme,
euro/h

Atlīdzība, euro

Siltummehānikas daļas inženieris/būvuzraugs
(2 eksperti)
Elektroietaišu un elektrotīklu daļas
inženieris/būvuzraugs
Ūdensvada un kanalizācijas daļas
inženieris/būvuzraugs
Gāzes apgādes sistēmu daļas
inženieris/būvuzraugs
Ceļu, ielu un laukumu daļas
inženieris/būvuzraugs
Metināšanas un testēšanas darbu
inženieris/būvuzraugs
Citi speciālisti (pēc Pretendenta ieskatiem).
Neparedzēti izdevumi
Kopā būvuzraudzība
Nr.

nosacītais
diametrs, mm

metode, euro/kompl.
vizuālā
radiogrāfijas

vienības cena,
euro/kompl.

skaits,
kompl.

kopā, euro

1
2
3
4
5
6
7
8
Kopā metināto savienojumu testēšana
Kopā būvuzraudzība un metināto savienojumu testēšana

Pakalpojuma kopējā cena euro (bez PVN), /vārdiem/: ______________________________
*šo formu Pretendents aizpilda saskaņā ar viņa piedāvātiem plānotiem būvuzraudzības pakalpojumiem.
Apstiprinājums:

__________________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)
2014. gada___.___________

Z.v.
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Pielikums Nr. 3a
Testēšanas darbu vienību izcenojumi
Metināmo savienojumu laboratorijas testi
Iepirkuma procedūrā
„Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijas tehniskā uzraudzība, ietverot laboratoriskās
kontroles metodes”
Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2014/2 KF
Darba izcenojumi cauruļvadu metinātajiem savienojumiem
Cauruļvada diametrs
DN, mm

d, mm

Metodes
Vizuālā

Radiogrāfija

Ultraskaņa

Magnētiskās
daļiņas

Piezīme: Caurules sieniņas biezuma diapazons bez ierobežojumiem
Apstiprinājums:

__________________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)
2014. gada___.___________

Z.v.
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