
 

APSTIPRINĀTS 
Mālpils novada domes 

Iepirkuma komisijas  
2019. gada 28. marta sēdē,  

protokols Nr.21 
 

 

 

 

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu 

 „Ielas apgaismojuma izbūve Tīnes ielā,Upmalās, 

 Mālpils novadā ” 

iepirkuma identifikācijas Nr. MND 2019/5 

 

 

 

NOLIKUMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mālpils 
 2019 

 
 



2 

 

 

 

1. Pasūtītājs: Mālpils novada pašvaldība, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV- 2152,  

tālr. 67925342; fakss 67925342, mājas lapas adrese www.malpils.lv 

Reģ. Nr. LV 90000048398 

Darba laiks – pirmdienās, ceturtdienās 08:30 – 12:00, 13:00 – 18:00; otrdienās, 

trešdienās  08:30 – 12:30, 13:00 – 17:00; piektdienās 08:30 –12.30,13.00- 16:00 

2. Iepirkuma priekšmets  

2.1. Iepirkuma priekšmets – “Ielas apgaismojuma izbūve  Tīnes ielā, Upmalās, Mālpils 

novadā”  (saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 1.pielikumā)  

2.2.  CPV kods  45231400- 9 

3. Kontaktpersona 

Kontaktpersona  par tehnisko specifikāciju - iepirkumu komisijas priekšsēdētājs  Agris  

Bukovskis, e pasts agris.bukovskis@malpils.lv , tālr. 29282209; par nolikumu – Daiga 

Melcere, e pasts daiga.melcere@malpils.lv, tālr. 29100463. 

4. Saziņa un papildus informācijas sniegšana 

4.1. Saziņa starp pasūtītāju un piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu 

vai e-pastu. 

4.2. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma nosaukumu. 

4.3. Piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz nolikumā norādīto pasūtītāja pasta adresi vai 

pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi. 

4.4. Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu uz piegādātāja pasta adresi vai e-pasta adresi, 

ja no ieinteresētā piegādātāja dokuments saņemts elektroniski. 

4.5. Jebkura papildus informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta 

pasūtītāja tīmekļvietnē www.malpils.lv sadaļā “ Iepirkumi”. Piegādātājam ir pienākums 

sekot līdzi publicētajai informācijai. Iepirkumu komisija (turpmāk – komisija) nav 

atbildīga par to, ja kāds piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai nodrošināta brīva 

un tieša elektroniskā pieeja. 

4.6. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos 

iekļautajām prasībām komisija to sniedz 3 (trīs) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 

(četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

4.7. Papildus informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus 

publicē šo informāciju pasūtītāja tīmekļvietnē, kur ir pieejami iepirkuma dokumenti, 

norādot arī uzdoto jautājumu. Pasūtītājs ar iepirkumu saistītās informācijas apmaiņu 

nodrošina saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.pantu. 

5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, laiks un derīguma termiņš  

5.1.  Piedāvājumus var iesniegt sūtot pa pastu vai personīgi Mālpils novada pašvaldībā 

(Nākotnes  ielā 1, Mālpilī, Mālpils  novadā, LV-2152, līdz Iepirkumu uzraudzības biroja 

tīmekļvietnē publicētā paziņojuma par plānoto līgumu norādītajam termiņam (pa 

pastu saņemtie piedāvājumi tiks uzskatīti par iesniegtiem termiņā, ja uz tiem būs Mālpils 

novada pašvaldības zīmogs ar saņemšanas datumu un laiku ne vēlāku par to, kas norādīts 

paziņojumā).  

http://www.malpils.lv/
http://www.malpils.lv/
mailto:agris.bukovskis@malpils.lv
mailto:agris.bukovskis@malpils.lv
mailto:daiga.melcere@malpils.lv
mailto:daiga.melcere@malpils.lv
http://www.malpils.lv/
http://www.malpils.lv/
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5.2.  Piedāvājums, kas tiks saņemts pēc 5.1.apakšpunktā norādītā termiņa netiks atvērts un tiks 

nosūtīts atpakaļ iesniedzējam. 

5.3.  Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam ir jābūt derīgam un saistošam pretendentam līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 dienas, skaitot no nolikuma 

5.1.apakšpunktā minētā termiņa. 

5.4.  Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 5.3.apakšpunktā noteiktajā 

termiņā, tad pasūtītājs var rakstveidā pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to 

rakstveidā paziņo pasūtītājam 2 (divu) darba dienu laikā.  

6. Prasības piedāvājuma iesniegšanai un noformēšanai 

6.1. Piedāvājuma iesniegšanas prasības: 

6.1.1. piedāvājums jāiesniedz slēgtā (aizlīmētā) un aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē) 2 

(divos) eksemplāros: 

6.1.1.1. pretendents iesniedz 1 (vienu) piedāvājuma oriģinālu un 1 (vienu) piedāvājuma 

kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas jābūt norādei „ORIĢINĀLS”, bet uz 

piedāvājuma kopijas titullapas jābūt norādei „KOPIJA”; 

6.1.1.2.  ja tiek konstatētas pretrunas starp piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju, 

vērtēti tiek piedāvājuma dokumentu oriģināli.  

6.1.2. uz piedāvājuma iesaiņojuma (aploksnes) jānorāda:  

 

6.2. Noformējuma prasības iesniedzamajiem dokumentiem:  

6.2.1. piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds no pretendenta iesniegtajiem 

dokumentiem nav latviešu valodā, tam jāpievieno tulkojums latviešu valodā Ministru 

kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi 

dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajā kārtībā; 

6.2.2. piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem datorrakstā un bez 

labojumiem; 

6.2.3. piedāvājumam jābūt cauršūtam (caurauklotam) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams 

atdalīt (piedāvājuma noformēšanai neizmantot cauršūšanu ar spirāli!), piedāvājuma 

sākumā pievienojot satura rādītāju. Sējumā dokumentiem jābūt sakārtotiem 

vienkopus; 

Mālpils novada pašvaldība 

Nākotnes iela, Mālpils  

Mālpils novads, LV-2152 

Pretendenta nosaukums 

Pretendenta adrese 

PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM  

“Ielas apgaismojuma izbūve Tīnes ielā, Upmalās, Mālpils novadā” 

  Identifikācijas Nr. MND 2019/5 

Neatvērt līdz ______________________ (piedāvājuma atvēršanas datums un laiks saskaņā ar 

nolikuma 5.1. punktu). 
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6.2.4. uz piedāvājuma pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla 

nostiprināta ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu 

parakstu un pretendenta zīmoga nospiedumu (ja ir) apliecina pretendenta pārstāvis; 

6.2.5. piedāvājumam jābūt pievienotai titullapai, uz kuras norāda: 

Pretendenta nosaukums 

Pretendenta reģistrācijas numurs 

Pretendenta juridiskā adrese 

Pretendenta pasta adrese 

Tālruņa un faksa numurs 

E-pasta adrese 

PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM  

“Ielas apgaismojuma izbūve Tīnes ielā, Upmalās, Mālpils novadā” 

Identifikācijas Nr. MND 2019/5 

6.2.6. piedāvājumā jābūt secīgi numurētām lapām; 

6.2.7. iesniegto dokumentu noformējumam, t.sk. dokumentu kopijām un izrakstiem, 

jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 

4.septembra noteikumos Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

kārtība” noteiktajam; 

6.2.8. ja komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, 

lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu; 

6.2.9. piedāvājums jāparaksta pretendenta pārstāvim, kuram ir paraksta tiesības vai tā 

pilnvarotai personai, pievienojot attiecīgu pilnvaru piedāvājuma parakstīšanai un tajā 

esošo dokumentu kopiju vai tulkojumu apliecināšanai; 

6.2.10. ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumu paraksta visas 

personas, kas ietilpst personu apvienībā vai personu apvienības pilnvarotais 

pārstāvis. 

6.3. Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentam. 

6.4. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā ietvertos nosacījumus. 

7. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā 

7.1. Pretendents var būt fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to 

kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus un kurš ir iesniedzis piedāvājumu. 

7.2. Attiecībā uz pretendentu nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 9.panta 

astotās daļas 1., 2. un 5.punktā minētajiem apstākļiem (informāciju pārbauda pasūtītājs, 

nepieciešamības gadījumā pretendentam pieprasot papildus informāciju saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 9.panta desmitās daļas 2.punktu): 

7.2.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu 

vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek 

likvidēts; 

7.2.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad 

pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 

pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 
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dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro; 

7.2.3. pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība. 

7.3. Nolikuma 7.2.apakšpunktā minētie nosacījumi ir attiecināmi uz pretendenta norādīto 

personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz 

personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība. 

8. Pretendenta atlase un iesniedzamie dokumenti 

8.1. Pretendentam iepirkuma piedāvājuma ietvaros ir jāiesniedz pretendenta atlases dokumenti 

un finanšu piedāvājums, kuri apliecina pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām un 

sniedz pilnīgas ziņas par pretendenta piedāvājumu. 

8.2. Prasības pretendentam (pārbaudāmā informācija) un dokumenti, kuri jāiesniedz 

pretendentam: 

 

Nr. 

p.k. 

Prasības pretendentam (pārbaudāmā 

informācija) 
Iesniedzamie dokumenti 

8.2.1. Pretendentu atlases dokumenti 

8.2.1.1.  Pretendenta pieteikums dalībai 

iepirkumā. 

1)Pretendenta pieteikums dalībai 

iepirkumā (nolikuma 2.pielikums), kas 

jāparaksta pretendenta pārstāvim ar 

pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai 

personai. 

2)Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības 

tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai 

apliecināta kopija) citai personai parakstīt 

pieteikumu un/vai iepirkuma līgumu, ja tā 

atšķiras no Uzņēmumu reģistrā norādītās. 

3)Ja pretendents ir piegādātāju apvienība 

un sabiedrības līgumā nav atrunātas 

pārstāvības tiesības, pretendenta 

pieteikumu dalībai iepirkumā paraksta 

katras personas, kas iekļauta piegādātāju 

apvienībā, pārstāvis ar pārstāvības 

tiesībām. 

 

8.2.1.2.   Pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu 

reģistrā. 

1)Reģistrācijas numurs pretendenta 

pieteikumā dalībai iepirkumā (nolikuma 

2.pielikums). 

2) Pretendenta, kas reģistrēts Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrā, 

reģistrācijas faktu komisija pārbaudīs 

publiskajās datu bāzēs. 
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3)Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tad 

pretendents iesniedz līdzvērtīgas 

komercdarbību reģistrējošas iestādes 

ārvalstīs izsniegtu komersanta reģistrācijas 

apliecības kopiju vai citas ārvalstu 

institūcijas izsniegtu izziņas kopiju. 

8.2.1.3.  Pretendents (vai tā apakšuzņēmējs) ir 

reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai 

attiecīgā reģistrā ārvalstīs, vai 

pretendentam ir kompetentas 

institūcijas izsniegta licence, sertifikāts 

vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja 

attiecīgās valsts normatīvie akti paredz 

profesionālo reģistrāciju, licences, 

sertifikāta vai citu līdzvērtīgu 

dokumentu izsniegšanu.  

 

1)Reģistrācijas numurs pretendenta 

pieteikumā (nolikuma 2.pielikums).  

2)Pretendenta, kas reģistrēts 

Būvkomersantu reģistrā, reģistrācijas faktu 

komisija pārbaudīs publiskajā datu bāzē 

mājaslapā www.bis.gov.lv.   

3)Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā, 

jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja 

tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 

(desmit) darbdienu laikā no dienas, kad 

pieņemts iepirkuma komisijas lēmums par 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 

reģistrēsies Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā. 

8.2.1.4.  Pretendentam ir pieredze vismaz 3 

(trīs) līdzīga objekta būvniecības darbu 

veikšanā iepriekšējo 5 (piecu) gadu 

(2014., 2015., 2016., 2017., 2018.gadā 

un 2019.gadā līdz piedāvājumu 

iesniegšanas dienai) laikā.  

Par līdzīgu objektu šī iepirkuma 

ietvaros tiks uzskatīts 0,4kV 

apgaismojuma elektrotīkla izbūve vai 

pārbūve, ar uzstādītiem vismaz 10 

jauniem apgaismojuma balstiem. 

Par līdzīga rakstura objektu šī 

iepirkuma ietvaros uzskatāms objekts, 

kurā veikta ielu/ceļu vai citu teritoriju 

apgaismojuma izbūve. 

Objektam ir jābūt pilnībā pabeigtam un 

nodotam, līgumā noteiktajā termiņā un 

kvalitātē, par kuru saņemta pasūtītāja 

pozitīva atsauksme. 

1)Pretendenta parakstīts saraksts par 

paveiktajiem būvdarbiem iepriekšējo 5 

(piecu) gadu laikā (nolikuma 3.pielikums). 

2)Vismaz 3 (trīs) atsauksmes (kopija) no 

pieredzes sarakstā norādītā pasūtītāja par 

pieredzes sarakstā norādīto būvdarbu 

veikšanu. 

3)Atsauksmē jābūt norādītam būvdarbu 

veidam, spriegumam, apgaismojuma balstu 

skaitam, un būvdarbu izpildes termiņam.  

4)Ja atsauksmē nav norādīta prasītā 

informācija, tad pretendents kopā ar 

atsauksmi iesniedz akta par objekta 

pieņemšanu ekspluatācijā, būvatļaujas, 

būvdarbu vadītāja saistību raksta, būvdarbu 

žurnāla vai jebkura cita dokumenta 

apliecinātu kopiju, kas apliecina pieredzes 

sarakstā norādīto informāciju. 

8.2.1.5.  Pretendents nodrošina būvdarbu 

vadītāju, kuram ir būvprakses sertifikāts 

elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā 

(līdz 1 kv). 

1)Pretendenta piedāvātā speciālista vārdu, 

uzvārdu un sertifikāta numuru norāda 

pretendenta pieteikumā dalībai iepirkumā 

(nolikuma 2.pielikums). 

http://www.bis.gov.lv/
http://www.bis.gov.lv/
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Par līdzīgu objektu šī iepirkuma 

ietvaros tiks uzskatīts nolikuma 

8.2.1.4.punktā minētais objekts. 

2)Būvdarbu vadītāja sertifikāta spēkā 

esamību komisija pārbaudīs publiskajā 

datubāzē www.bis.gov.lv. 

3)Pretendenta parakstīts saraksts par 

pretendenta piesaistītā būvdarbu vadītāja 

paveiktajiem būvdarbiem iepriekšējo 5 

(piecu) gadu laikā (nolikuma 4.pielikums). 

4)Vismaz 2 (divas) atsauksmes (kopija) 

par pieredzes sarakstā norādīto būvdarbu 

vadīšanu.  

5)Atsauksmēs jābūt norādītam atbildīgā 

būvdarbu vadītāja vārdam un uzvārdam, 

objekta nosaukumam, adresei, būvdarbu 

veidam, spriegumam, apgaismojuma balstu 

skaitam un būvdarbu izpildes termiņam. 

6)Ja atsauksmē nav norādīta prasītā 

informācija, tad pretendents kopā ar 

atsauksmi iesniedz akta par objekta 

pieņemšanu ekspluatācijā, būvatļaujas, 

būvdarbu vadītāja saistību raksta, būvdarbu 

vadītāja saistību raksta, būvdarbu žurnāla 

vai jebkura cita dokumenta apliecinātu 

kopiju, kas apliecina pieredzes aprakstā 

norādīto informāciju. 

8.2.1.6.  
Ja pretendents nodrošinās ārvalstu 

speciālistus, tad to kvalifikācijai 

jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts 

prasībām noteikto pakalpojumu 

sniegšanai. 

Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka 

gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts 

iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 10 

(desmit) darbdienu laikā no dienas, kad 

pieņemts iepirkuma komisijas lēmums par 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju 

par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu 

sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā 

profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam 

atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par 

īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī 

atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz 

speciālists to saņems. 

8.2.1.7.  Pretendentam savlaicīgi (būvdarbu 

līguma noteiktajā termiņā) un 

normatīvajos aktos noteiktajā apmērā 

jāveic savu kā būvuzņēmēja 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 

saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 

19.augusta noteikumiem Nr.502 

“Noteikumi par būvspeciālistu un 

Pretendenta apliecinājums par prasības 

izpildi ietverts pretendenta pieteikuma 

pieteikumā dalībai iepirkumā (nolikuma 

2.pielikums). 

 

http://www.bis.gov.lv/
http://www.bis.gov.lv/
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būvdarbu veicēju civiltiesiskās 

atbildības obligāto apdrošināšanu”. 

8.2.1.8.  Ja pretendents plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus, tad pretendentam 

jāiesniedz informācija par tiem. 

 

1)Informācija par pretendenta 

apakšuzņēmējiem (nolikuma 5.pielikums), 

norādot katram apakšuzņēmējam izpildei 

nododamo līguma daļas apjomu procentos 

no kopējā līguma apjoma.  

2)Apakšuzņēmēja apliecinājums (nolikuma 

6.pielikums) par tā gatavību veikt tam 

izpildei nododamo līguma daļu, papildus 

pievienojot dokumentu, kas apliecina 

apliecinājumu parakstījušās personas 

tiesības pārstāvēt attiecīgo personu 

iepirkuma procedūras ietvaros, ja tā 

atšķiras no Uzņēmumu reģistrā norādītās. 

8.2.1.9.  Pretendentam jānorāda personas, uz 

kuru iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

prasībām, kas noteiktas paziņojumā par 

plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā. 

Pretendents var balstīties uz trešo 

personu iespējām, lai izpildītu prasības 

attiecībā uz pretendenta atbilstību 

profesionālās darbības veikšanai, kā arī 

prasības attiecībā uz pretendenta 

tehniskajām un profesionālajām spējām. 

Ja pretendents balstās uz trešo personu 

iespējām, tad pretendents pierāda, ka 

viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. 

Pretendents, lai apliecinātu profesionālo 

pieredzi vai pasūtītāja prasībām 

atbilstoša personāla pieejamību, var 

balstīties uz citu personu iespējām tikai 

tad, ja šīs personas sniegs 

pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās 

spējas ir nepieciešamas.  

1)Informācija par personām, uz kuru 

iespējām pretendents balstās (nolikuma 

5.pielikums). 

2)Personas, uz kuras iespējām pretendents 

balstās, rakstisks apliecinājums (nolikuma 

6.pielikums) par piedalīšanos iepirkumā, kā 

arī apliecinājums par līguma izpildei 

nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta 

rīcībā, gadījumā, ja ar pretendentu tiks 

noslēgts iepirkuma līgums, papildus 

pievienojot dokumentu, kas apliecina 

apliecinājumu parakstījušās personas 

tiesības pārstāvēt attiecīgo personu 

iepirkuma procedūras ietvaros, ja tā atšķiras 

no Uzņēmumu reģistrā norādītās. 

 

8.2.2. Finanšu piedāvājums 

8.2.2.1.  Pretendenta piedāvātā cena, kurā 

iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar 

būvdarbu izpildi pilnā apmērā. 

1)Pretendents iesniedz finanšu 

piedāvājumu (nolikuma 7.pielikums), kurā 

norāda cenu, par kādu nolikumā noteiktajā 

termiņā tiks veikti tehniskajai 

specifikācijai atbilstoši būvdarbi.  

2)Cenu norāda EUR bez pievienotās 

vērtības nodokļa (PVN), atsevišķi norāda 
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PVN, kā arī līguma summu, ieskaitot 

PVN. 

3)Finanšu piedāvājumā norādītās cenas 

izsaka euro un piedāvātās cenas jāaprēķina 

un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes 

aiz komata. 

9. Piedāvājuma izvēles kritērijs 

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā 

tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu 

(EUR bez PVN), no piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām. 

10.  Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana 

10.1. Komisija slēgtā sēdē pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētiskās kļūdas. Ja komisija 

konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu 

komisija paziņo pretendentam, kura piedāvājumā aritmētiskās kļūdas ir labotas. Vērtējot 

piedāvājumu, komisija ņem vērā aritmētisko kļūdu labojumu. 

10.2. Komisija piedāvājuma ar zemāko cenu vērtēšanu veic slēgtā sēdē šādos posmos: 

10.2.1. piedāvājuma noformējuma pārbaude: komisija novērtē piedāvājuma atbilstību 

nolikuma 6.punktā noteiktajām prasībām;  

10.2.2. pretendenta atlase: komisija novērtē piedāvājuma atbilstību nolikuma 

8.2.1.apakšpunktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām; 

10.2.3. finanšu  un tehniskā piedāvājuma vērtēšana: komisija novērtē piedāvājuma atbilstību 

nolikuma 8.2.2.apakšpunktā noteiktajām nolikuma prasībām. 

10.3. Pretendenta, kuram piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības, noteikšana: 

10.3.1. komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām 

un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju; 

10.3.2. par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija 

Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā atbilstoši nolikuma 

7.2.apakšpunktam pārbauda informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 

9.panta devīto daļu; 

10.3.3. ja komisija konstatē Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 2.punktā 

minētos apstākļus, tā rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta desmitās 

daļas 2.punktam; 

10.3.4. komisija, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 9.panta desmitās daļas 2.punktā 

noteikto kārtību, izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ja pretendents 

neatbilst nolikuma 7.2.apakšpunkta prasībām; 

10.3.5. attiecībā uz ārvalstīs reģistrētiem pretendentiem komisija, veicot 9.panta astotās 

daļas 1. un 2.punktā minēto nosacījumu pārbaudi, piemēro Publisko iepirkumu 

likuma 9.panta devītās daļas 2.punkta nosacījumus.     

10.4. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, komisijai ir tiesības izslēgt 

pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā. 

10.5. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti 

iepriekšējā vērtēšanas posmā. 
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10.6. Komisijai ir tiesības pieprasīt paskaidrojošu informāciju par iesniegto piedāvājumu, ja tas 

nepieciešams piedāvājuma vērtēšanai un salīdzināšanai. 

10.7. Komisija pretendentu, kuram atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma 

izvēles kritērija būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pārbauda atbilstoši 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajai un 

otrajai daļai. 

10.8. Par uzvarētāju komisija atzīst pretendentu, kura piedāvājums atbilst iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām, ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu un 

attiecībā, uz kuru nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā 

daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. 

10.9. Komisija pieņem lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, ja iepirkumam nav iesniegti 

piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām. 

10.10. Komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, ja tam ir objektīvs 

pamatojums. 

10. Komisijas darbība, tiesības un pienākumi 

10.3. Komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem. 

Komisija atbild par normatīvo aktu un Mālpils novada pašvaldības interešu ievērošanu. 

10.4. Komisija risina visus ar iepirkuma norisi un organizēšanu saistītos jautājumus. 

10.5. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, 

ja tas nepieciešams pretendentu atlasei un piedāvājumu atbilstības pārbaudei. 

10.6. Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu 

atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai. 

10.7. Komisijai ir tiesības izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar 

viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents neparaksta līgumu 5 (piecu) darba dienu laikā 

pēc pasūtītāja elektroniska uzaicinājuma saņemšanas par līguma parakstīšanu.  

10.8. Komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu. 

11. Pretendentu tiesības un pienākumi 

11.3. Pasūtītājs nodrošina visām piegādātājiem iespēju iepazīties ar iepirkuma nolikumu 

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētajā paziņojumā norādītajā nolikuma 

saņemšanas vietā un laikā.  

11.4. Ar piedāvājuma iesniegšanu pretendents apliecina, ka piekrīt visiem iepirkuma nolikumā 

minētajiem nosacījumiem un apņemas ievērot to kā pamatu piedāvājuma iesniegšanai un 

pasūtījuma izpildei (nolikuma 2.pielikums). 

11.5. Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz komisijas pieprasījumiem par papildus 

informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, 

piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai. 

11.6. Pretendenti, kuri piedalījušies iepirkumā, ir tiesīgi pārsūdzēt komisijas lēmumu 

Administratīvā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

12. Līguma slēgšanas nosacījumi 

12.3. Līguma projekts ir pievienots šim iepirkuma nolikumam (nolikuma 8.pielikums) un ir šī 

nolikuma neatņemama sastāvdaļa. 
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12.4. Līgumu rakstveidā sagatavo pasūtītājs un iesniedz to iepirkuma uzvarētājam. 

13. Citi nosacījumi 

13.3. Plānotais būvdarbu līguma izpildes periods: 2019. gada 1. augusts 

13.4. Ja iepirkuma uzvarētājs neparaksta līgumu 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtītāja 

elektroniska uzaicinājuma (uzaicinājums tiek nosūtīts uz piedāvājumā norādītās 

pretendenta kontaktpersonas e-pasta adresi) saņemšanas brīža, tad pasūtītājam ir tiesības 

pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst visām 

prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu. 

13.5. Pasūtītājs līgumu ar iepirkuma uzvarētāju, kurš nav reģistrēts Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā vai kurš līguma izpildē nodrošinās ārvalstu speciālistus, līgumu 

slēdz pēc nolikuma 8.2.1.3. un 8.2.1.6. apakšpunktos noteikto prasību izpildes. 

13.6. Pasūtītājs nodrošina pakalpojuma līguma un tā grozījumu (ja tādi tiks veikti) publikāciju 

savā tīmekļvietnē Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoņpadsmitajā daļā noteiktajā 

apjomā un kārtībā. 

 

Pielikumā: 

1. pielikums – Tehniskā specifikācija 

2. pielikums – Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā 

3. pielikums – Pretendenta apliecinājums par pieredzi 

4. pielikums – Pretendenta piesaistītā būvdarbu vadītāja pieredze darbu vadīšanā 

5. pielikums – Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem/ personām, uz kuru iespējām 

pretendents balstās 

6. pielikums – Apakšuzņēmēju apliecinājums 

7. pielikums – Finanšu piedāvājums 

8. pielikums – Iepirkuma Līguma projekts 

 

 

 

 


