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IEPIRKUMA
„Vienkāršoti fasādes un jumta renovācijas darbi
„Ambulancei” Kadiķu ielā 1, Mērsrags, Mērsraga novads”
Iepirkuma identifikācijas
Nr. MNP 2014/8

(Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā)
NOLIKUMS

Mērsragā, 2014

1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
MNP 2014/8
1.2. Pasūtītājs
Mērsraga novada pašvaldība
Pasūtītāja rekvizīti:
reģ. Nr. 90009477521
Adrese: Lielā iela 35, Mērsrags,
Mērsraga novads LV-3284,
fakss: 63237701
E pasts: ilze.laumane@mersrags.lv
Kontaktpersona iepirkuma jautājumos: Lauris Karlsons
E-pasts: lauris.karlsons@mersrags.lv
1.3. Nolikuma pieejamība
1.3.1 Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko piekļuvi iepirkuma
dokumentiem Mērsraga novada pašvaldības mājas lapā www.mersrags.lv
sadaļā „Iepirkumi”;
1.3.2 Pretendentiem ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta pasūtītāja
mājas lapā sakarā ar šo iepirkumu.
1.4. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.4.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2014. gada 29. jūlijam,
plkst. 10:00, iesniedzot personīgi Mērsraga novada pašvaldībā Lielā ielā 35,
Mērsragā, Mērsraga novadā, LV-3284 vai atsūtot pa pastu uz norādīto adresi.
Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstāk
minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks
pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.
1.5. Piedāvājuma derīguma termiņš
1.5.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam 60
(sešdesmit) dienas, skaitot no nolikuma 1.4.1. punktā noteiktā piedāvājumu
iesniegšanas termiņa;
1.5.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.5.1. punktā
noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma
termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma
termiņu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.
1.6. Piedāvājuma noformēšana
1.6.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
- pasūtītāja nosaukums un adrese;
- pretendenta nosaukums un adrese;
- neatvērt līdz 2014. gada 29. jūlijam, plkst. 11:00;
- atzīme ”Piedāvājums iepirkumam „Vienkāršoti fasādes un jumta
renovācijas darbi „Ambulancei” Kadiķu ielā 1, Mērsrags, Mērsraga
novads”, identifikācijas Nr. MNP 2014/8;

1.7.

1.6.2. Pretendentam ir jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls;
1.6.3. Piedāvājums sastāv no trīs daļām, kas cauršūtas vienā sējumā ar numurētām
lapām:
- pretendenta atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;
- tehniskā piedāvājuma;
- finanšu piedāvājuma.
1.6.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā, skaidri
salasāmiem, bez labojumiem, piedāvājuma dokumenti jānoformē atbilstoši
normatīvo aktu prasībām;
1.6.5. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kuru parakstījusi paraksttiesīga
amatpersona, pievienojot pilnvarojumu apliecinošu dokumentu;
1.6.6. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.4.1.punktā noteikto gadījumu, ir
Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
Cita informācija
1.7.1. Ieinteresētās personas var apskatīt objektu visā piedāvājumu iesniegšanas
termiņā, iepriekš nepieciešamības gadījumā sazinoties ar pasūtītāja
kontaktpersonu;
1.7.2. Paskaidrojošas informācijas (atbildes uz jautājumiem un nolikuma
skaidrojumi) sniegšana tiek nodrošināta 3 darba dienu laikā, atbildes
vienlaicīgi publicējot arī pasūtītāja mājas lapā pie nolikuma;
1.7.3. Pretendents nevar iesniegt vairākus piedāvājuma variantus.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu, izpildes laiku un vietu
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir „Vienkāršoti fasādes un jumta renovācijas darbi”
Iepirkuma CPV kods:
45261000-4

Jumta siju un seguma uzlikšana un citi saistītie darbi

45321000-3

Siltumizolācijas darbi

2.1.2. Pretendents iesniedz piedāvājumu par visu veicamo darbu apjomu;
2.1.3. Pretendentam ir rūpīgi jāiepazīstas ar Nolikumu, Tehniskajām specifikācijām,
nepieciešamības gadījumā rakstiski jāuzdod interesējošie jautājumi
piedāvājuma sagatavošanas laikā.
2.2. Līguma izpildes laiks un vieta
2.2.1. Kopējais iepirkuma līguma izpildes laiks līdz 2014. gada 31. augustam.
2.2.2. Iepirkuma līguma izpildes vieta – Kadiķu iela 1, Mērsrags, Mērsraga novads.
3. Prasības pretendentiem
3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā
3.1.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pievieno apliecinājumu, kurā norāda, ka
attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
- pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas
procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas
vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas
atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta

tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu
termiņam tas būs likvidēts;
- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja
tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas
kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 eiro.
Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta
piedāvājumu, ja tas konstatē šā punkta 1) vai 2) punktā minētos apstākļus.
3.1.2. Pretendenta parakstīts apliecinājums (saraksts) par pēdējo 5 (piecu) gadu laikā
veikto vismaz 5 pasūtījumu izpildi par 1.punktā minēto darbu veikšanu,
norādot katra darba izpildes uzsākšanas un pabeigšanas datumu, objekta
nosaukumu, pasūtītāja nosaukumu un kontaktinformāciju, līgumcenu;
3.1.3. Pretendentam jāpievieno vismaz 3 (trīs) atsauksmes.
3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta profesionālo, saimniecisko un finansiālo stāvokli
un iespējām veikt būvdarbus
3.2.1. Pretendents vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās iepirkuma
līguma izpildē un kas veiks būvdarbus, ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā
vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama
saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem;
3.2.2. Pretendenta līguma izpildē iesaistītajam personālam ir jābūt sertificētam un
licencētam, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
3.2.3. Pretendentam jānodrošina izpildīto darbu garantija – vismaz 2 gadi.
4.
Iesniedzamie dokumenti
4.1. Pretendentu atlases dokumenti
4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta pretendenta
pārstāvēt tiesīgā persona vai pilnvarota persona (1. pielikums);
4.1.2. LR Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes
ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija (ja attiecināms);
4.1.3. Informācija par visiem būvdarbos iesaistītajiem atbildīgajiem speciālistiem (3.
pielikums);
4.1.4. Informācija par apakšuzņēmējiem, ja tādus plānots piesaistīt līguma izpildē to saraksts un tiem nododamo būvdarbu apjoms naudas izteiksmē un
procentos no kopējā darba apjoma;
4.1.5. Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tiem piedāvājumā jāiesniedz
4.1.2, 4.1.3. punktos minētos dokumentus;
4.1.6. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumā papildus norāda
personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību, kā arī katras
personas atbildības sadalījumu un papildus jāiesniedz vienošanās par
sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildei.
4.2. Tehniskais piedāvājums sastāv no:
4.2.1. Detalizēta laika grafika (pa nedēļām), kas sniedz nepārprotamu priekšstatu par
darbu veikšanas gaitu, ņemot vērā nolikuma 2.2.1. punktā noteikto līguma
izpildes termiņu un nepieciešamās tehnoloģiskās pauzes;
4.2.2. Defektu novēršanas apraksts un laiks (stundās) būvdarbu garantijas laikā (kas
nedrīkst būt mazāks kā normatīvajos aktos noteiktais).
4.3. Finanšu piedāvājums
4.3.1. Finanšu piedāvājumi jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Tehniskajām

specifikācijām, sagatavojot lokālās tāmes, atbilstoši MK noteikumu Nr.1014
„Būvizmaksu noteikšanas kārtība” nosacījumiem;
4.3.2. Pretendentam izcenojumos jāievērtē visus darbu pilnīgai pabeigšanai
nepieciešamos būvdarbus, t.sk. transporta pakalpojumus un palīgmehānismus,
ievērtējot visas būvniecības un drošības normas utt. Piedāvājuma cenā ir jābūt
iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar būvdarbu izpildi noteiktajā
termiņā, ņemot vērā darbu veidu, specifiku un paredzamos laika apstākļus un
attiecīgās darbu veikšanas tehnoloģijas. Pretendents nedrīkst papildināt vai
samazināt formās norādītās pozīcijas, tajās iekļautos materiālus vai mainīt
pozīcijās norādītos darbu apjomus un daudzumus. Pretendentam ir jāņem
vērā, ka pasūtītāja norādītie standarti, zīmoli (ražotāji) vai preču
nomenklatūras numuri ir pasūtītāja minimālo prasību līmeni aprakstoši
piemēri, bet ne ierobežojoši. Pretendents piedāvājumā var iekļaut
ekvivalentus standartus, zīmolus (ražotājus) un preču nomenklatūras
numurus. Šo materiālu kvalitātei jābūt tādai pašai vai augstākai par pasūtītāja
tehniskajā specifikācijā norādīto;
4.3.3. Pretendenta piedāvājumam jābūt ekonomiski un tehnoloģiski pamatotam un
detalizētam atbilstoši nolikumā ietvertajiem nosacījumiem. Ja iepirkuma
komisijai radīsies pamatotas šaubas par piedāvājuma pamatotību, iepirkuma
komisijai ir tiesības pieprasīt precizējošu informāciju par konkrētiem līguma
izpildes tehnoloģiskiem un organizatoriskiem risinājumiem, kurus savā
piedāvājumā būs ietvēris vai norādījis pretendents.
4.4. Metodika, pēc kuras vērtē un ņem vērā pretendenta pieļautās aritmētiskās kļūdas
4.4.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav
aritmētisko kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tad tā šīs kļūdas izlabo.
Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo
pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu,
Pasūtītājs ņem vērā labojumus.
4.4.2. Ziņas par aritmētiskajām kļūdām komisija ieraksta protokolā atsevišķi katram
piedāvājumam.
5.
Piedāvājums var tikt noraidīts, ja:
5.1. Piedāvājums nav sagatavots vai noformēts atbilstoši nolikuma prasībām;
5.2. Pretendents sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto
informāciju;
5.3. Pretendents vispār nav iesniedzis kādu no nolikumā prasītajiem dokumentiem.
6.
Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji
6.1. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst Nolikuma
prasībām, tajā skaitā Tehniskajām specifikācijām.
7.
Iepirkuma līgums un samaksas noteikumi
7.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz
pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar visiem Nolikuma noteikumiem.
8.
Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
8.1. Iepirkuma komisijas tiesības:
8.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentās institūcijās, publiski
pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas
nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei,
piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai

kompetenta institūcija izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti
komisijai piedāvājuma sastāvā;
8.1.2. Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudei un
vērtēšanas laikā;
8.1.3. Izvēlēties nākamā pretendenta piedāvājumu, kura piedāvājums ir ar
zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar
pasūtītāju tā noteiktajā termiņā.
8.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:
8.2.1. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu;
8.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu
attieksmi pret tiem;
8.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā sniegt paskaidrojošu informāciju par Nolikumu;
8.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus tikai un vienīgi saskaņā
ar šo Nolikumu, Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem
aktiem, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma
izbeigšanu vai pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
9.
Pretendenta tiesības un pienākumi
9.1. Pretendenta tiesības:
9.1.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt
iesniegto piedāvājumu;
9.1.2. Saņemt atbildes uz jautājumiem, kas uzdoti pasūtītajam par nolikumu
9.2. Pretendenta pienākumi:
9.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām;
9.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu, kā arī
citiem jautājumiem, kas minēti nolikumā;
9.2.3. Trīs darba dienu laikā sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas
pieprasījumiem par paskaidrojošas informācijas sniegšanu par
piedāvājumu, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu
atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;
9.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un
iesniegšanu.
Pielikumi:
1.pielikums. Pieteikums dalībai iepirkumā
2.pielikums. Būvdarbos iesaistīto atbildīgo speciālistu saraksts.
3.pielikums. Tehniskā specifikācija (darbu apjomi)
4.pielikums. Pretendenta finanšu piedāvājums

Mērsraga novada domes
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

/Aigars Šteinbergs/

pielikums Nr. 1
Iepirkuma Nr. MNP 2014/8
„Vienkāršoti fasādes un jumta renovācijas darbi
„Ambulancei” Kadiķu ielā 1, Mērsrags, Mērsraga novads”
nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
Iepirkuma

nosaukums:

___________________________________________________

(identifikācijas

numurs_____________)
Iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu (turpmāk – Nolikums), mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt:
1.

<norādīt iepirkuma priekšmetu> saskaņā ar Nolikuma prasībām, tehnisko specifikāciju un piekrītot
visiem iepirkuma noteikumiem, par šādu summu norādot eiro:

Piedāvājuma cena EUR bez _______________________________________________________________
PVN
(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)
Pievienotās vērtības nodoklis ___________________________________________________
EUR
(PVN 21% vārdos un skaitļos)
Piedāvājuma cena EUR ar ______________________________________________________________
PVN
(piedāvājuma cena ar PVN 21% vārdos un skaitļos)
Defektu novēršanas laiks ir __________ stundas no Pasūtītāja defekta akta sastādīšanas būvdarbu
garantijas periodā.
Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies veikt būvdarbus saskaņā ar Nolikuma
noteikumiem, tehniskajām specifikācijām (darbu apjomu tabulām) un pabeigt tos __________
(kalendāro nedēļu) laikā.
Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, piekrītam nolikumā minētajiem apmaksas noteikumiem.
Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā _____ dienas no iesniegšanas termiņa beigām.
Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no Pretendentu atlases un kvalifikācijas
dokumentiem, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma.
Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
Mūs Iepirkumā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt
iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:
<Pretendenta nosaukums>
<Reģistrācijas numurs>
<Adrese>
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

pielikums Nr. 2
Iepirkuma Nr. MNP 2014/8
„Vienkāršoti fasādes un jumta renovācijas darbi
„Ambulancei” Kadiķu ielā 1, Mērsrags, Mērsraga novads”
nolikumam

BŪVDARBOS IESAISTĪTO ATBILDĪGO
SPECIĀLISTU SARAKSTS

N.p.k.

Vārds, uzvārds,
sertifikāta Nr. Izdošanas datums

Darba līgums/uzņēmuma
līgums (jānorāda, kuru
uzņēmumu pārstāv)

Sertificētā joma* kurā līguma
izpildes ietvaros strādās speciālists

*Tabulai atbilstoši norādītajiem speciālistiem jāpievieno atbilstošie sertifikāti (kopijas).

Pielikums Nr. 3
Iepirkuma Nr. MNP 2014/8
„Vienkāršoti fasādes un jumta renovācijas darbi
„Ambulancei” Kadiķu ielā 1, Mērsrags, Mērsraga novads”
nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Objekta adrese: Kadiķu iela 1, Mērsrags, Mērsraga novads
1. daļa - fasāde
Nr.p.k.

Darba nosaukums

mērvienība

daudzums

1

Palodžu demontāža un ķieģeļu nokalšana

gab

6

2

Aiļu atkalšana un sagatavošana siltināšanai

gab

6

3

Fasādes siltināšana un dībeļošana

m2

35,00

4

Armējamā sieta iestrāde

m2

35,00

5

Fasādes gruntēšana, dekora uzvilkšana, krāsošana

m2

50

6

Pamatu atrakšana

m3

6

7

Pamatu remonts

Kompl.

1

8

Armēšana un krāsošana

m2

8

9

Betona apmales izveide

t.m.

15

Nr.p.k.

Darba nosaukums

mērvienība

daudzums

1

Jumta seguma demontāža

m2

210

2

Šifera utilizācija

m2

210

3

Vecā laktojuma demontāža

m2

210

4

Garenlaktojuma demontāža

m2

210

5

Jumta laktojuma montāža

m2

210

6

Jumta seguma montāža

m2

210

7

Lietus noteksistēmas montāža

t.m.

35

2. daļa – jumts

pielikums Nr. 4
Iepirkuma Nr. MNP 2014/8
„Vienkāršoti fasādes un jumta renovācijas darbi
„Ambulancei” Kadiķu ielā 1, Mērsrags, Mērsraga novads”
nolikumam

PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
2014.gada ____.______
Mēs piedāvājam veikt iepirkumā „Vienkāršoti fasādes un jumta renovācijas darbi
„Ambulancei” Kadiķu ielā 1, Mērsrags, Mērsraga novads” (identifikācijas Nr. MNP
2014/8) minētos darbus saskaņā ar iepirkuma nolikumu, tajā noteiktajā laikā un veidā.
Piedāvājam veikt vienkāršotus fasādes un jumta renovācijas darbus „Ambulancei” Kadiķu
ielā 1, Mērsrags, Mērsraga novads, par summu EUR _________________ un PVN 21%
EUR __________, kopā EUR __________________.
Apņemamies nodrošināt iepirkuma nolikumā noteikto termiņu ievērošanu attiecībā uz
darbiem, kuri mums tiktu piešķirti iepirkuma rezultātā.
Apliecinām, ka izmaksas, kas uzrādītas mūsu piedāvājumā ir pilnīgi pietiekamas, lai izpildītu
Pasūtītāja prasības, saskaņā ar šo iepirkumu. Apliecinām, ka objektā tiks izmantoti tikai tādi
būvmateriāli, kas atbilst būvnormatīvos noteiktam standartam.
Apliecinām, ka uzņēmumam, kā arī piesaistītajiem speciālistiem ir nepieciešamās speciālās
atļaujas un sertifikāti iepirkuma nolikumā minētā darba veikšanai.
Ar šo apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa iepirkuma
dokumenti, un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam
prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektos.
Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums,
ar kura projektu esam iepazinušies un kam pilnībā piekrītam.
Mēs saprotam, ka Jūs varat pieņemt un noraidīt jebkuru piedāvājumu jebkurā brīdī līdz
uzvarētāja noteikšanai un līguma noslēgšanai.
Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:

z.v.

