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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma procedūra
Iepirkuma identifikācijas numurs: Nr. LNP 2018/1.
Iepirkuma procedūra – iepirkums Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – PIL) 9.
panta kārtībā.
1.2. Pasūtītājs
Lubānas novada pašvaldība, Reģistrācijas numurs: 90000054159.
Juridiskā adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV- 4830.
Mājaslapas adrese: www.lubana.lv.
1.3. Kontaktpersona
Attīstības daļas vadītājs Egils Rēvelis, tālruņa numurs: 26482016.
Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu.
1.4. Pretendenti
Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā
to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu iepirkumam „Dīķu tīrīšanas darbi
Lubānā”, identifikācijas Nr. LNP2018/1 (turpmāk – iepirkums) un atbilst iepirkuma
dokumentācijā noteiktajām prasībām.
Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā
(turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv
piegādātāju apvienību iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav
norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā, tad visi piegādātāju
apvienības biedri paraksta iepirkuma pieteikumu.
1.5. Iepirkuma nolikuma saņemšana
Ieinteresētais piegādātājs iepirkuma nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt
lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja mājaslapā internetā: www.lubana.lv.
Lejuplādējot iepirkuma nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi
turpmākajām izmaiņām iepirkuma nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām
atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas pasūtītāja interneta
mājaslapā pie iepirkuma nolikuma. Ja minētos dokumentus un ziņas Pasūtītājs ir
ievietojis mājaslapā internetā, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis un ar tiem
iepazinies.
1.6. Papildu informācijas sniegšana
Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski.
Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma ietvaros nav saistoša.
Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par iepirkuma nolikumu uzdod rakstiskā veidā,
adresējot tos iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski uz elektroniskā pasta adresi:
pasts@lubana.lv.
Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju par šī iepirkuma
nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darbdienu laikā, bet ne
vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz
elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē Pasūtītāja interneta
mājaslapā www.lubana.lv sadaļā „Pašvaldība/iepirkumi”.
Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājaslapā www.lubana.lv
publicētajai informācijai par iepirkumu.
Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkuma komisijas atbildes uz tiem kļūst
saistoši visiem iepirkuma iespējamiem pretendentiem ar to paziņošanas brīdi Pasūtītāja
mājaslapā www.lubana.lv, sadaļā „Pašvaldība/iepirkumi”.
Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies
ar informāciju par iepirkumu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja
interneta mājaslapā www.lubana.lv.
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1.7. Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības
Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu
iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar
piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.
Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:
Lubānas novada pašvaldība
Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, LV-4830
Pretendenta nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, tālrunis
Iepirkumam „ Dīķu tīrīšanas darbi Lubānā”,
identifikācijas Nr. LNP2018/1
Neatvērt līdz 2018. gada 8. maijam, plkst. 14:00
Iepirkuma jāiesniedz piedāvājuma 1 (viens) oriģināls.
Piedāvājuma dokumentiem:
1.7.4.1. jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam
jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā;
1.7.4.2. piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām;
1.7.4.3. visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu.
Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. Šuvuma vietai
jābūt apstiprinātai ar pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām parakstu,
jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai
novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;
1.7.4.4. piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:
1.7.5.1. Titullapa ar norādi – iepirkumam „Dīķu tīrīšanas darbi Lubānā”, identifikācijas
Nr. LNP2018/1, pretendenta nosaukums, Reģ. Nr., juridiskā adrese, tālrunis;
1.7.5.2. satura rādītājs, kuru ievieto aiz titullapas;
1.7.5.3. iesniedzamie dokumenti (atbilstoši iepirkuma nolikuma 3. nodaļas prasībām),
ieskaitot iesniegumu dalībai iepirkumā.
1.8. Piedāvājuma iesniegšana
Piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā Lubānas novada
pašvaldībai komisijai līdz 2018. gada 8. maijam plkst. 14:00, adrese: Tilta iela 11,
Lubāna, Lubānas novads, LV-4830.
Ja piedāvājums tiek nosūtīts pa pastu, ieinteresētais piegādātājs nodrošina, ka
piedāvājums tiek saņemts līdz iepirkuma nolikuma 1.8.1. punktā minētajam termiņam.
Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta piedāvājuma
norādīto adresi, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts pēc iepirkuma nolikuma
1.8.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
1.9. Piedāvājumu grozīšana un atsaukšana
Pretendentam ir tiesības papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz iepirkuma nolikuma
1.8.1. punktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.
Uz piedāvājuma papildinājuma vai atsaukuma iesaiņojuma norādāma iepirkuma
nolikuma 1.8.1. punktā noteiktā informācija un papildu norāde: “PAPILDINĀJUMS” vai
“ATSAUKUMS”. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz
pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā
pretendents iesniedz jaunu piedāvājumu. Par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks
uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
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2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts
Iepirkuma priekšmets ir divu dīķu tīrīšanas darbi Vidzemes ielā Lubānā saskaņā ar
iepirkuma 2. pielikumā noteikto darba uzdevumu.
Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 45112000-5 (rakšanas un zemes pārvietošanas
darbi).
2.2. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta
Līguma izpildes laiks: 60 (sešdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
Līguma izpildes vieta: Vidzemes iela, Lubāna, Lubānas novads.
Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas
kontu 15 dienu laikā pēc darbu pilnīgas izpildes.
3. PRASĪBAS, IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN PRETENDENTU ATLASE
3.1. Pieteikums dalībai iepirkumā
Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1. pielikums). Personas, kura paraksta
pieteikumu, paraksta tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši Latvijas Republikā
(turpmāk – LV) spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja
pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam ir jāpievieno
attiecīgais dokuments par paraksta tiesīgas personas izdotu pilnvaru. Ja pretendents ir
piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības,
pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā,
pārstāvim ar pārstāvības tiesībām;
3.2. Pretendentu atlase
Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts atbilstošo normatīvo aktu
prasībām.
Uz pretendentu, kā arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents
balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai
iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja
pretendents ir personālsabiedrība, neattiecas PIL 9. panta astotajā daļā noteiktie
izslēgšanas nosacījumi.
Izziņas un citus dokumentus, kurus saskaņā ar LV normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne
agrāk kā vienu mēnesi pirms to iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju
izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk
kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav
norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
Saskaņā ar PIL 49. pantu pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma
nolikuma 3.3. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām var iesniegt Eiropas
vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – ESPD). Ja Pretendents izvēlējies
iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām pretendentu
atlases prasībām, tas iesniedz ESPD par katru personu, uz kuras iespējām pretendents
balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām
prasībām un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10
procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD
par katru tās dalībnieku. Šajā gadījumā Pretendentam sākotnēji piedāvājumā nav
jāiesniedz iepirkuma nolikuma 3.3. punktā minētie atlases dokumenti.
Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas
Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta
veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam. EPD veidlapu
elektroniski var sagatavot interneta vietnē: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=lv#.
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3.3. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti
Prasība
Iesniedzamais dokuments
3.3.1. Pretendents
normatīvajos 3.3.1.1. Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts
tiesību
aktos
noteiktajā
LR Komercreģistrā, Pasūtītājs pārbauda
kārtībā
ir
reģistrēts
Uzņēmumu
reģistra
mājaslapā
(skat.
Komercreģistrā
vai
www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv),
ja
līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
pretendents nav iesniedzis komersanta
Fiziskām personām jābūt
reģistrācijas apliecības kopiju.
reģistrētām
LR
Valsts 3.3.1.2. Ja nav izveidota personālsabiedrība, tad
ieņēmumu
dienestā,
kā
personu grupa iesniedz visu personu grupas
nodokļu maksātājiem, vai
dalībnieku
parakstītu
saistību
raksta
līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
(protokolu, vienošanos, citu dokumentu)
kopiju, kas apliecina, ka noteiktajā termiņā
izveidos
personālsabiedrību
pasūtījuma
izpildei.
3.3.1.3. Fiziskām personām – LR Valsts ieņēmumu
dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas
apliecības apliecināta kopija.
3.3.1.4. Pretendents, kurš nav reģistrēts LR
Komercreģistrā
iesniedz
komercdarbību
reģistrējošas
iestādes
ārvalstīs
izdotu
reģistrācijas apliecības kopiju.
3.3.2. Pretendents uz iepirkuma 3.3.2.1. Informācija
par
pretendentu,
līguma slēgšanas brīdi ir
personālsabiedrības un/vai personu grupas
reģistrēts Latvijas Republikas
biedriem un apakšuzņēmējiem, kuri ir
Būvkomersantu reģistrā.
reģistrēti LR Būvkomersantu reģistrā,
pasūtītājs
pārbauda
LR
Ekonomikas
ministrijas būvniecības informācijas sistēmā
(turpmāk BIS).
3.3.3. Pretendentam iepriekšējo 5 3.3.3.1. Apliecinājums par pretendenta pieredzi
(piecu) gadu laikā (laika
atbilstoši Iepirkuma noteikumu 3.3.3. punktā
posms no 2012. gada līdz
noteiktajai prasībai.
iepirkuma
iesniegšanas 3.3.3.2. Pretendenta iepriekšējās darbības pieredze
dienai), ir pieredze vismaz 2
tiks uzskatīta par apliecinātu, ja tiks iesniegtas
(divu) līdzīgu līgumu izpildē,
vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes, vai to
kuru
ietvaros
veikti
apliecinātas kopijas, ko izdevuši pakalpojuma
hidrotehnisko vai meliorācijas
saņēmēji.
būvju
būvdarbi.
Par
līdzvērtīgiem darbiem tiek
uzskatīti
darbi,
kuru
līgumcena ir vismaz 80%
apmērā
no
piedāvātās
līgumcenas darbiem (bez
PVN).
3.4. Tehniskais piedāvājums
Tehnisko piedāvājumu (tāmi) pretendents sagatavo saskaņā ar darba uzdevumā noteikto
(2. pielikums).
Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jāsniedz pielietotās tehnoloģijas apraksts, kā arī
jāiekļauj pretendenta apliecinājums, ka piedāvājums ir iesniegts par visu iepirkuma
priekšmeta apjomu un piedāvājums pilnībā atbilst darba uzdevuma prasībām, līdz ar to
pretendents garantē iepirkuma līguma pilnīgu izpildi.
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3.5. Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājumu (tāmi) pretendents sagatavo saskaņā ar darba uzdevumā noteikto (2.
pielikums). Tāmes jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija
Noteikumu Nr. 330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu
noteikšanas kārtība”” kārtībai un noteiktām tāmju formām.
Cenām ir jābūt norādītām euro (EUR) ar precizitāti divi cipari aiz komata, un tajā jābūt
ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Cenās
jābūt ietvertām arī visām administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas un
transporta izmaksām, kas saistītas ar būvniecības pakalpojuma sniegšanu.
4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs
Iepirkuma nolikumam atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN.
4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi
Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
4.2.1.1. piedāvājuma noformējuma pārbaude;
4.2.1.2. pretendentu atlase;
4.2.1.3. tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude;
4.2.1.4. finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude;
4.2.1.5. piedāvājumu vērtēšana.
Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti
iepriekšējā vērtēšanas posmā.
Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām
prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto izvēles kritēriju.
4.3. Piedāvājuma noformējuma pārbaude
Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību iepirkuma nolikuma 1.7. punktā
noteiktajām prasībām.
Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, iepirkuma
komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
4.4. Pretendentu atlase
Uzsākot piedāvājumu izvērtēšanu iepirkuma komisija pārbaudīs, vai pretendents atbilst
iepirkuma nolikuma 3.1.1. un 3.1.2. punktā (PIL 9. panta astotajā daļā noteiktie
izslēgšanas nosacījumi) minētajiem nosacījumiem dalībai iepirkumā.
Iepirkuma komisija vērtē pretendenta atbilstību iepirkuma nolikuma 3.3. punktā
noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
Ja pretendents neatbilst kādai no iepirkuma nolikuma 3.3. punktā noteiktajām pretendentu
atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā un tā
piedāvājumu tālāk nevērtē.
4.5. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude
Iepirkuma komisija pārbauda, vai tehniskais piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma
darba uzdevuma prasībām.
Ja tehniskais piedāvājums neatbilst kādai no iepirkuma nolikuma 3.4. punkta prasībām,
iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā
piedāvājumu tālāk nevērtē.
4.6. Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude
Iepirkuma komisija pārbauda vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Ja
iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto
piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas
labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā iepirkuma komisijas veikto
aritmētisko kļūdu labojumus.
Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendents ir iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu,
iepirkuma komisija rīkojas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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4.7. Piedāvājumu vērtēšana
Iepirkuma komisija no piedāvājumiem, kuri atbilst iepirkuma nolikuma prasībām, izvēlas
piedāvājumu ar zemāko cenu EUR bez PVN.
5. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA
SLĒGŠANA
5.1. Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu pieņemšanas
Iepirkuma komisija pārbaudīs, vai uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma
slēgšanas tiesības, neattiecas PIL 9. panta astotajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas
nosacījumi.
Lēmuma par iepirkuma rezultātu pieņemšana un paziņošana
Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis
visām iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par iepirkuma rezultātu 3 (trīs) darbadienu laikā
no lēmuma pieņemšanas dienas.
Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs
pamatojums. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus (vienā dienā) informē
pretendentus par iemesliem, kuru dēļ iepirkums tiek pārtraukts. Iepirkuma komisija
iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas
iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par grozījumiem,
iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu norādot apstākļus, kas bija par pamatu
iepirkuma pārtraukšanai.
5.2. Iepirkuma līguma slēgšana
Iepirkuma uzvarētājam iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā no
Pasūtītāja nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt iepirkuma
līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītā termiņā uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu,
tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma piegādātāju apvienība, attiecībā, uz kuru pieņemts
lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu:
reģistrē personālsabiedrību LV Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 10 (desmit)
darbadienu laikā no iepirkuma komisijas nosūtītā uzaicinājuma;
noslēdz sabiedrības līgumu, kur visi biedri par uzņemtajām saistībām atbild solidāri,
iesniedzot Pasūtītājam sabiedrības līguma kopiju.
Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var
pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst iepirkuma
nolikuma prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko cenu.
Iepirkumā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru
sniedzis informāciju un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir
vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents
balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību, paziņojumā par līgumu un
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām pēc līguma noslēgšanas drīkst
nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL 62.panta trešajā daļā
paredzētos nosacījumus.
Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar PIL 61. panta nosacījumiem.
6. IEPIRKUMA KOMISIJA
6.1. Iepirkumu komisijas tiesības:
Pieprasīt precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus
paskaidrojumus.
Pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu.
Pieaicināt iepirkuma komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
Pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu.
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Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.
Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un iepirkuma nolikumu.
6.2. Iepirkumu komisijas pienākumi:
Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.
Nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret
tiem.
Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par iepirkuma nolikumu.
Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un iepirkuma
nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu,
neizvēloties nevienu piedāvājumu.
Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un iepirkuma nolikumu.
7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Pretendenta tiesības:
Laikus pieprasīt iepirkuma komisijai papildu informāciju par iepirkuma nolikumu,
iesniedzot rakstisku pieprasījumu.
Rakstiski pieprasīt iepirkuma nolikuma izsniegšanu elektroniskā formā, izmantojot
elektronisko pastu.
Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu iepirkumā.
Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu.
Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un iepirkuma nolikumu.
7.2. Pretendenta pienākumi:
Lejupielādējot vai saņemot iepirkuma nolikumu ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot
līdzi turpmākajām izmaiņām iepirkuma nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām
atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja interneta
mājaslapā www.lubana.lv.
Sniegt patiesu informāciju.
Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu
piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu ne vēlāk kā iepirkuma
nolikumā noteiktajā piedāvājumu atvēršanas termiņā.
Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz
iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.
Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā,
rakstveidā sniegt informāciju par pretendenta piedāvājuma finanšu piedāvājumā norādītās
cenas veidošanās mehānismu.
Katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus iepirkuma
nolikumā minētos noteikumus kā pamatu iepirkuma līguma izpildei.
Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un iepirkuma nolikumu.
8. IEPIRKUMA PIELIKUMU SARAKSTS
1. Pielikums – Pieteikums (veidlapa).
2. Pielikums – Darba uzdevums.

9

1. PIELIKUMS
Iepirkuma “DĪĶU TĪRĪŠANAS DARBI LUBĀNĀ”,
identifikācijas Nr. LNP2018/1 nolikumam
PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ
„ DĪĶU TĪRĪŠANAS DARBI LUBĀNĀ” (identifikācijas Nr. LNP2018/1)
Lubānas novada pašvaldībai

2018. gada__._______

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas
paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:
1. Saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem es/mēs, apakšā parakstījies/-ušies, apstiprinu/-ām
piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un piedāvājam veikt dīvu dīķu tīrīšanas darbus
Lubānā saskaņā ar Iepirkuma darba uzdevumā noteikto par šādu līguma summu:
Nr.
p.k.
1.

Summa bez
PVN, EUR

Darbu pozīcija
Dīķu tīrīšanas darbi Lubānā
PVN 21% EUR
Summa ar PVN EUR

2. Mēs apliecinām, ka:
- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegti šajā iepirkumā;
- nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma nolikumā
pretendentiem un tehniskās specifikācijās norādītās prasības;
- pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;
- līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un līguma noslēgšanas gadījumā nodrošināsim
darba drošības nosacījumu ievērošanu un vides aizsardzības prasību nodrošināšanu.
3. Mēs apņemamies:
- ievērot iepirkuma nolikumu;
- atzīt sava piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par
pasūtījuma piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiekam atzīti par uzvarētāju – līdz iepirkuma
līguma noslēgšanai.
Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju iepirkumā:
Pretendenta nosaukums:
Reģistrēts Komercreģistrā:
ar Nr.
Juridiskā adrese:
Korespondences adrese:
Kontaktpersona:
(vārds, uzvārds, amats)
Tālrunis:
Fakss:
E-pasta adrese:
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:
Banka:
Kods:
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Konts:

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos
ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām. Sniegtā informācija
un dati ir patiesi.
Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.
Paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Pieteikums sagatavots un parakstīts 2018. gada __. ___________.
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2. PIELIKUMS
Iepirkuma “DĪĶU TĪRĪŠANAS DARBI LUBĀNĀ”,
identifikācijas Nr. LNP2018/1 nolikumam
DARBA UZDEVUMS
Dīķu parametri (skat. pievienotos attēlus):
- dīķis Nr. 1 neregulāra četrstūra formas ar malu garumiem 23 m, 34 m, 26 m un 23 m.
Dziļums vienmērīgs 1,5-1.8 m.
- - dīķis Nr. 2 taisnstūra forma, malu garums 32x34 m, dziļums ≈1,5 m.
Uzdevums iztīrīt dīķus no niedrēm, ūdensaugiem un dūņām. Izsmeltais materiāls jāizlīdzina
pieguļošajā teritorijā 20 m rādiusā. Darbu tehnoloģiju pretendents izvēlas pēc saviem ieskatiem.
Dīķis Nr. 2
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Dīķis Nr. 1
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Dīķu izvietojums
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