APSTIPRINĀTS
iepirkumu komisijas
2015.gada ___.jūlija sēdē,
protokols Nr.___

IEPIRKUMA

(Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā)

„Apkures katla piegāde un uzstādīšana Trikātas pagasta katlu mājā”
(identifikācijas numurs BNP 2015/3 M.I.)

NOTEIKUMI

Beverīnas novads
2015
1. Vispārīgā informācija
1.1.Pasūtītājs:
Nosaukums
Reģistrācijas Nr.
Adrese

Beverīnas novada pašvaldība
90009115285
„Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas
novads, LV-4224
Faksa Nr.
+371 64220890
E-pasta adrese
pasvaldiba@beverina.lv
Darba laiks
darba dienās no plkst.08:00 līdz plkst.17:30
1.2. Pasūtītāja kontaktpersona:
Harijs Upenieks, tālrunis 20364827, e-pasts: alkas7@inbox.lv
Daiga Vanaga (par dokumentu sagatavošanu), tālrunis 26598177, e-pasts:
daiga.vanaga@beverina.lv
1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: BNP 2015/3 M.I.
1.4. Iepirkuma priekšmets:
1.4.1. Viena jauna apkures katla piegāde un montāža, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju;
1.4.2. Tehniskā specifikācija satur minimālās prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu;
1.4.3. Objekta (katlumājas) apskate iespējama jebkurā darba dienā, ja par to ir telefoniska
vienošanās ar Noteikumu 1.2.punktā norādīto kontaktpersonu. Objektu apskates laikā
minētā kontaktpersona sniegs arī visu nepieciešamo informāciju un skaidrojumus,
atbildēs uz uzdotajiem jautājumiem.
1.4.4. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
1.5. Piemērojamā iepirkuma metode: iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā
noteiktajā kārtībā.
1.5.1. CPV kods: 45331000-6 (Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionieru uzstādīšana).
1.6.Līguma izpildes vieta un laiks.
1.6.1. Paredzamā līguma izpildes vieta Latvijas Republika, Beverīnas novads, Trikātas
pagasts, Trikāta, Trikātas katlu māja.
1.6.2. Paredzamais darbu izpildes termiņš – 5 (pieci) mēneši no iepirkuma līguma
noslēgšanas brīža.
1.7.Piedāvājuma derīguma termiņš - iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņu nosaka pats
pretendents. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt līdz pretendenta
noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam, pasūtītājs ir tiesīgs rakstiski pieprasīt
piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt
piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.
1.8.Iepirkuma noteikumu pieejamība.
1.8.1. Iepirkuma noteikumi ir publiski pieejami Beverīnas novada mājaslapā internetā
http://www.beverinasnovads.lv sadaļā „Iepirkumi”.
1.8.2. Ar noteikumiem līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties arī
Trikātas pagasta pārvaldes ēkā, Nākotnes iela 3, Trikāta, Trikātas pagasts, Beverīnas
novads.
1.9. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība.
1.9.1. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2015.gada 07.augusta plkst.12:00 „Pagastmāja”,
Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa
pastu. Piedāvājumus var iesniegt noteikumu 1.1.punktā norādītajā darba laikā līdz
noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Nosūtot piedāvājumu pa pastu,

pretendents uzņemas atbildību par piedāvājuma saņemšanu līdz norādītajam laikam
norādītajā vietā.
1.9.2. Piedāvājumi, kuri iesniegti pēc noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām,
netiek pieņemti un tiek atgriezti iesniedzējam atpakaļ neatvērti.
1.9.3. Komisija nerīko piedāvājumu atvēršanas sanāksmi.
1.10. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē (apzīmogotā ar zīmogu vai parakstu), lai tajā
iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai.
1.11. Uz aploksnes ir jānorāda:
 pasūtītāja nosaukums un adrese;
 piedāvājums iepirkumā „Apkures katla piegāde un uzstādīšana Trikātas pagasta
katlu mājā”, identifikācijas Nr. BNP 2015/3 M.I., neatvērt līdz 2015.gada
07.augusta plkst.12:00;
 pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese.
1.12. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents var grozīt vai atsaukt
iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiskā
formā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai
atsaukums tiktu saņemts līdz noteikumu 1.9.1.apakšpunktā norādītajam termiņam, uz
aploksnes papildus noteikumu 1.11.punktā norādītai informācijai norāda –
“GROZĪJUMI” vai “ATSAUKUMS”.
1.13. Piedāvājuma atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendentu no dalības
iepirkumā.
1.14. Noteikumos noteiktajā kārtībā iesniegtie piedāvājumi pēc piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām netiek atdoti atpakaļ pretendentiem, izņemot šo noteikumu
1.9.2.apakšpunktā noteikto gadījumu.
1.15. Pretendents pilnībā sedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas,
neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.
1.16. Saņemot piedāvājumus, pasūtītājs reģistrē tos iesniegšanas secībā.
2. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu
2.1.Pretendenta piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem:
2.1.1.Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši noteikumu 2.pielikumam, ko
parakstījis pretendents vai pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām (ja
piedāvājumu iesniedz juridiska persona), vai pretendenta pilnvarotā persona. Ja
pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru
vai tās apliecinātu kopiju. Ja iesniedzējs ir personu apvienība, pieteikumu paraksta visi
personu apvienības dalībnieki.
2.1.2.Pretendenta kvalifikācijas dokumenti atbilstoši šo noteikumu 4.punkta prasībām.
2.1.3.Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai
(noteikumu 3.pielikums) un kuru paraksta tā pati persona, kas parakstījusi pieteikumu
dalībai iepirkumā.
2.1.3.1.Pretendenta finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena euro (EUR). Pievienotās
vērtības nodokļa summa, ja pretendents ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs,
jānorāda atsevišķi.
2.1.3.2.Visām izmaksām, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi, t.sk. transporta
izdevumiem, jābūt iekļautām piedāvātajā līgumcenā. Papildus izmaksas, kuras nav
iekļautas piedāvātajā cenā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot iepirkuma līgumu.
2.1.4. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo, atbilstoši Pasūtītāja Tehniskās specifikācijas
prasībām:
2.1.4.1. Detalizēts 3.pielikuma veidlapā „Finanšu piedāvājums” norādīto izmaksu izklāsts;

2.1.4.2. Detalizēts piegādes, uzstādīšanas un aprīkošanas izpildes laika grafiks (nedēļās), kur
norādīti darbu izpildes termiņi atsevišķiem darbu veidiem;
2.1.4.3. Detalizēta katla lietošanas instrukcija un apkures katla vizuālais attēls.
2.1.4.4. Apliecinājums par garantijas remontu nodrošināšanu vismaz 2 (divu) gadu laikā pēc
darbu pieņemšanas – nodošanas.
2.2. Piedāvājums ir jāiesniedz latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma
dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
2.3. Visiem piedāvājumā ietvertajiem dokumentiem, materiāliem jābūt caurauklotiem
(cauršūtiem) vienā sējumā tā, lai nebūtu iespējams atdalīt piedāvājuma lapas.
Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un dokumentiem jāatbilst pievienotajam satura
rādītājam. Piedāvājuma aizmugurē jānorāda un ar pretendenta paraksttiesīgās vai
pilnvarotas personas parakstu jāapliecina piedāvājuma lapu kopējais skaits.
2.4. Uz piedāvājuma pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai (caurauklošanai) izmantojamais
diegs (aukla) nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto (cauraukloto) lapu
skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis. Ja piedāvājumā iekļautos
dokumentus paraksta pilnvarota persona, piedāvājumā iekļauj attiecīgu pilnvaru.
2.5. Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) eksemplārā.
2.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un
dzēsumiem.
2.7. Iekļaujot piedāvājumā dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija pretendentam
jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2.8. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu
un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir
cauršūts vai caurauklots.
2.9. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt pretendentam izskaidrot piedāvājumā iekļauto
informāciju, kā arī uzrādīt iekļauto dokumentu kopiju oriģinālus. Ja pretendents
nesniedz pieprasīto papildu informāciju komisijas noteiktajā kārtībā un termiņā,
komisija vērtē piedāvājumu, ņemot vērā to informāciju un dokumentus, kas ir iekļauti
piedāvājumā.
3. Pretendentiem izvirzītās kvalifikācijas prasības
3.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā
ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvo aktu
prasībām.
3.2. Pretendents ir tiesīgs veikt būvdarbus un atbilstoši Būvniecības likuma 22.panta
prasībām ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā.
3.3. Pretendentam ir atbilstoši kvalificēts darbaspēks, kas ir nepieciešams Tehniskajā
specifikācijā paredzēto darbu veikšanai.
3.4. Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā
minētie gadījumi.
3.5. Ja pretendents pieaicina apakšuzņēmēju, piedāvajumā jāiekļauj apakšuzņēmēja
apliecinājums par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē, kā arī jānorāda
apakšuzņēmējam nododamo darbu apjoms euro un procentos no kopējā apjoma.
3.6. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze apkures katlu uzstādīšanā vismaz 3
(trijos) objektos.
3.7. Pretendentam jānodrošina atbilstoši kvalificēta speciālista piesaistīšana darbu
vadīšanai.
3.8. Pretendentam jānodrošina darbu izpildei nepieciešamā tehnika, iekārtas, instrumenti un
cits tehniskais aprīkojums.

4. Pretendentu kvalifikāciju apliecinoši dokumenti
4.1. Lai izvērtētu pretendentu atbilstību noteikumu 3.1.-3.8.punktos noteiktajām
kvalifikācijas prasībām, pretendentam ir jāiesniedz šādi kvalifikācijas dokumenti:
4.1.1. ārvalstīs izdotās komercdarbību reģistrējošas iestādes pretendenta apliecināta
reģistrācijas apliecības kopija, ja reģistrācijas apliecības izdošana paredzēta saskaņā ar
attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;
4.1.2. pretendenta pēdējo 3 (trīs) gadu laikā veikto darbu saraksts atbilstoši šo noteikumu
4.pielikumam, ar kuru tiek pierādīta kvalifikācijas atbilstība noteikumu 3.6.punkta
prasībām – pieredze apkures katlu uzstādīšanā vismaz 3 (trijos) objektos.
4.1.3. apliecinājums, ka darbu izpildē tiks nodrošināta atbilstoši kvalificētu un pieredzējušu
speciālistu un darbinieku piesaistīšana;
4.1.4. apliecinājums, ka pretendenta rīcībā ir darbu izpildei nepieciešamā tehnika, iekārtas,
instrumenti un cits tehniskais aprīkojums.
5. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība
5.1.Piedāvājumu noformējuma pārbaude.
5.1.1. Komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši šo noteikumu
2.1.-2.8.punktu prasībām.
5.1.2. Ja piedāvājuma noformējums neatbilst noteikumu prasībām, iepirkumu komisija ir
tiesīga piedāvājumu noraidīt un turpmāk neizskatīt, ja konstatētā neatbilstība ir būtiska.
5.2.Pretendentu atlase.
5.2.1. Komisija pārbauda, vai pretendents atbilst šo noteikumu 3.1.-3.8.punktos noteiktajām
prasībām, vai pretendents ir iesniedzis visus šo noteikumu 4.1.punktā paredzētos
kvalifikāciju un pieredzi apliecinošos dokumentus.
5.2.2. Ja pretendenta kvalifikācija neatbilst šo noteikumu 3.1.-3.8.punktu prasībām vai
pretendents nav iesniedzis visus noteikumu 4.1.punktā paredzētos dokumentus,
iepirkumu komisija pretendenta piedāvājumu noraida un turpmāk neizskata.
5.3.Tehniskā un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude.
5.3.1. Komisija pārbauda pretendenta piedāvājumu atbilstību Tehniskajā specifikācijā
(1.pielikums) noteiktajām prasībām, kā arī noteikumu 2.1.3-2.1.4.apakšpunktu
prasībām.
5.3.2. Ja finanšu piedāvājums neatbilst Tehniskajai specifikācijai, vai tam nav pievienoti
noteikumu 2.1.3.-2.1.4.apakšpunktos paredzētie dokumenti, iepirkumu komisija pieņem
lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu un turpmāku neizskatīšanu.
5.4.Piedāvājumu vērtēšana.
5.4.1.Komisija pārbauda, vai pretendentu tehniskajā un finanšu piedāvājumos nav aritmētisku
kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un
laboto piedāvājuma summu iepirkumu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās
kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.
5.4.2.Komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. Pirms nepamatoti
lēta piedāvājuma iespējamās noraidīšanas iepirkumu komisija rakstveidā pieprasa
detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.
5.4.3.No kvalifikācijas prasībām atbilstošo pretendentu noteikumu prasībām atbilstošajiem
piedāvājumiem komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu.
5.5. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, saskaņā ar
noteikumu 5.4.3.apakšpunktu, iepirkumu komisija pārbauda Publisko iepirkumu likuma
8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minēto apstākļu esamību.
5.5.1.Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko
iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, komisija:

5.5.1.1.attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās
dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu un noteikto
kārtību iegūst informāciju:
a) par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem –
no Uzņēmumu reģistra,
b) par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu – no
Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Komisija minēto informāciju no
Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīga saņemt, neprasot
pretendenta piekrišanu;
5.5.1.2.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa,
lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to
neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi.
Termiņu izziņu iesniegšanai komisija nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc
pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā
termiņā neiesniedz minēto izziņu, komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.
5.5.2.Atkarībā no šo noteikumu 5.5.1.1.apakšpunkta „b” apakšpunktam veiktās pārbaudes
rezultātiem iepirkumu komisija:
5.5.2.1.neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru
kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro;
5.5.2.2.informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un
nosaka termiņu – 10 (desmit) darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas
dienas –
konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai.
Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz
attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta
elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai
personai laikā pēc iepirkumu komisijas nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti,
komisija pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
6. Iepirkuma noteikumu pielikumi
6.1.Noteikumiem ir sekojošie pielikumi – noteikumu neatņemamās sastāvdaļas:
6.1.1.Tehniskā specifikācija – 1.pielikums;
6.1.2.Pieteikuma dalībai iepirkumā forma – 2.pielikums;
6.1.3.Finanšu piedāvājuma forma – 3.pielikums;
6.1.4.Pēdējo 3 (trīs) gadu laikā veikto darbu saraksta forma – 4.pielikums;
.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

