APSTIPRINĀTS
Valkas novada domes
Iepirkumu komisijas
2011.gada 8.novembra sēdē,
protokols Nr.5

GROZĪJUMI
Atklāta konkursa
„Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā”
(identifikācijas Nr. VND 2011/5K/ERAF)

NOLIKUMĀ
1. Nolikuma 1.7.1.punktu izteikt sekojošā redakcijā:
1.7.1. Piedāvājumi iesniedzami Valkas novada domē, Valkā, Semināra ielā 29, darba
dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.30 (pirmssvētku dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.00)
līdz 2011.gada 5.decembrim plkst. 1400.
2. Nolikuma 1.8.1.punktu izteikt sekojošā redakcijā:
1.8.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs iesniedzējam līdz
iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 120 kalendārās dienas, skaitot no atklāta
konkursa nolikuma (turpmāk - Nolikums) 1.7.1.punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas
dienas. Pretendenta, kurš atzīts par konkursa uzvarētāju, piedāvājums kļūst par līguma
sastāvdaļu. Pretendents piedāvājumam var noteikt ilgāku spēkā esamības termiņu
3. Nolikuma 1.9.1.punktu izteikt sekojošā redakcijā:
1.9.1. Piedāvājumam ir noteikts nodrošinājums: Ls 17000,- (septiņpadsmit tūkstoši lati) apmērā.
Piedāvājuma nodrošinājums sagatavojams kā atsevišķs dokuments

4. Nolikuma 2.5.2.3.punktu izteikt šādā redakcijā:
2.5.2.3. Būvniecības koptāmē katrā iepirkuma daļā atsevišķā ailē jāparedz
pasūtītāja rezerve 3% apmērā. Pasūtītāja rezerve izmantojama tikai to darbu veikšanai,
kas atklājušies darbu izpildes laikā un ko Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, objektīvi
nevarēja paredzēt, vai gadījumos, kad atklājušies būtiski trūkumi tehniskajā projektā, ko
pirms darbu uzsākšanas objektīvi nevarēja konstatēt. Pasūtītāja rezervi izmantot drīkstēs
tikai pēc iepriekšējas rakstiskas darbu apjomu saskaņošanas un kuru nepieciešamību ar
parakstu apstiprina autoruzraugs, būvuzņēmējs, būvuzraugs un pasūtītājs. Ja kaut viena
no minētajām personām nepiekrīt darbiem, ko paredzēts apmaksāt no pasūtītāja rezerves,
tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts slēdziena sniegšanai.
5. Nolikuma 3.1.4.punktu izteikt šādā redakcijā:
3.1.4. Pretendenta vispārējam apgrozāmo līdzekļu koeficientam = (apgrozāmie līdzekļi
/īstermiņa parādi) saskaņā ar pēdējā apstiprinātā gada pārskata rezultātiem jābūt ne
mazākam par 1 (viens).
6. Nolikuma 3.1.9.punktu izteikt šādā redakcijā:
3.1.9. Būvdarbu vadītājiem (speciālo būvdarbu vadītājiem, tajā skaitā, ceļu,
ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadītājiem) pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir
pieredze tādu būvdarbu vadīšanā, kas līdzīgi nolikumā paredzētiem darbiem un to
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apliecina attiecīgo būvdarbu vadītāja pienākumu pildīšana vismaz 2 (divos) objektos.
7. Izslēgt Nolikuma 3.1.12.punktu.
8. Nolikuma 3.2.2.punktu izteikt šādā redakcijā:
3.2.2. Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija un būvkomersanta reģistrācijas
apliecības kopija vai alternatīvus dokumentus pretendentiem, kas nav reģistrēti Latvijas
Republikā.
9. Nolikuma 3.2.4.punktu izteikt šādā redakcijā:
3.2.4. Nolikuma 3.1.punktā noteikto prasību izpildi apliecinošus dokumentus (izņemot
3.1.1. un 3.1.11.punktu).
10. Nolikuma 3.2.8.punktu izteikt šādā redakcijā:
3.2.8. Piedāvājumā jāuzrāda visi līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji. Pretendents
drīkst nodot apakšuzņēmējiem darba daļas veikšanu līdz 70 (septiņdesmit) % no
piedāvājuma kopējās cenas. Pretendents ir atbildīgs par darba veikšanu neatkarīgi no
apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas lieluma:
11. Nolikuma 4.2.5.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
4.2.5.1. izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts
ieņēmumu dienests un kas apliecina, ka Pretendentam vai Pretendenta norādītajai
personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav
nodokļu parādi, tajā skitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas
kopumā pārsniedz Ls 100. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad augstāk minētā
izziņa iesniedzama par katru personas grupas locekli atsevišķi.
12. Nolikuma 4.2.5.2.punktu izteikt šādā redakcijā:
4.2.5.2. izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis LR
Uzņēmumu reģistrs (vai līdzvērtīga iestāde valstī, kur reģistrēts Pretendents) un kas
apliecina, ka Pretendentam vai Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām
pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav pasludināts maksātnespējas
process un tie neatrodas likvidācijas stadijā. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad
augstāk minētā izziņa iesniedzama par katru personas grupas locekli atsevišķi.
13. Izslēgt Nolikuma 4.2.5.3.punktu.
14. Nolikuma 4.2.5.4.punktu izteikt šādā redakcijā:
4.2.5.4. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izsniegtas izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja
zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša pretendenta vai
Pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka
tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām prasībām, apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei,
zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai piegādātāja valstī.
15. Izslēgt Nolikuma 4.2.5.6.punktu.
16. Izteikt Nolikuma 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikumā).
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17. Izteikt Nolikuma 3.pielikuma „Līguma projekts” 10.28., 10.29., 10.30. un 10.31.punktus
sekojošā redakcijā:
10.28. Izpildītājs piesaista apakšuzņēmējus, kurus uzrādījis iepirkuma dokumentācijā.
Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas nepieciešamība mainīt vai piesaistīt apakšuzņēmējus, kas
nav minēti iepirkumā, tad savlaicīgi pirms Darba daļas, kuras veikšanai ir nepieciešams
piesaistīt apakšuzņēmēju, Izpildītājs par to informē Pasūtītāju un iesniedz par
apakšuzņēmēju visu informāciju, kāda bija jāiesniedz par apakšuzņēmējiem iepirkuma
procedūrā.
10.29. Izpildītājs drīkst nodot Darba daļu tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētā Darba
veikšanai, kā arī viņi ir izpildījuši likumos noteiktos pienākumus par nodokļu un sociālās
apdrošināšanas maksājumiem, kā arī saņēmuši Pasūtītāja rakstveida piekrišanu
apakšuzņēmēja maiņai.
10.30. Jebkurā gadījumā, kad Izpildītājs Darba veikšanai piesaista apakšuzņēmēju, tad
vienīgi Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs Pasūtītājam par apakšuzņēmēja veikto Darbu tāpat
kā par sevis veikto. Izpildītājs ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret
apakšuzņēmēju, tai skaitā samaksas veikšanu, un Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību
pret apakšuzņēmēju.
10.31. Pirms piekrišanas izteikšanas apakšuzņēmēja maiņai Pasūtītājs, piemērojot
Publisko iepirkumu likuma 39.panta nosacījumus, papildus pārliecinās par iesaistāmā
apakšuzņēmēja atbilstību Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas prasībām un
apakšuzņēmēja maiņai nepiekrīt, ja tas šīm prasībām neatbilst.
18. Izteikt Nolikuma 7.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikumā).
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
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E.Pormeistere

1.pielikums
Grozījumiem atklāta konkursa
„Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā”
(identifikācijas Nr. VND 2011/5K/ERAF) nolikumā

1.pielikums
PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

Sabiedrības nosaukums

reģistrācijas numurs

kuras vārdā saskaņā ar
pārstāvības pamats

rīkojas
Sabiedrības vadītāja vai pilnvarotās personas vārds
un uzvārds

Ar šo piesakās piedalīties atklātā konkursā “Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā”, VND
2011/5K/ERAF).
Apliecina, ka:

−

gada apgrozījums būvniecībā (būvkomersantu reģistrā reģistrētais apgrozījums par
komercdarbību būvniecībā bez apakšuzņēmējiem) par iepriekšējiem trīs gadiem
(2008., 2009., 2010.):
Ls, neskaitot PVN
2008.gads
2009.gads
2010.gads

−

visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Juridiskā adrese:
Faktiskā adrese:
Bankas rekvizīti:
Kontaktpersona:
Tālruņa numurs:
Faksa numurs:
E-pasta adrese:
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z.v.

2.pielikums
Grozījumiem atklāta konkursa
„Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā”
(identifikācijas Nr. VND 2011/5K/ERAF) nolikumā

7.pielikums
CURRICULUM VITAE
Atklāta konkursa „Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā” (VND 2011/5/ERAF)

Piedāvātā pozīcija augstāk minēto būvdarbu izpildē:
1. Uzvārds:
2. Vārds:
3. Dzimšanas gads:
4. Izglītība:
Mācību Iestāde
Datums: no / līdz
Iegūtais grāds vai diploms

5. Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5- pamatzināšanas )
Valoda

Lasītprasme

Runāt prasme

Rakstītprasme

6. Piederība pie profesionālajām
organizācijām:
7. Citas iemaņas:
8. Patreizējais amats:
9. Specializācija:
10. Darba pieredze:
Kompānijas
Nosaukums:
Adrese:
Datums no/līdz
Amats:
Darba apraksts:

11. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:
Darba
Darba vieta
Amats/pozīcija
Klients, darba apraksts
izpildes gads
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12. Pēdējo piecu gadu laikā realizētie projekti, kuros piedāvātais speciālists darbojās tādā pašā pozīcijā,
kā piedāvātā pozīcija augstākminēto būvdarbu izpildē:
Gads
Projekts/pasūtītājs
Kopējais
Būves veids, īss
Pozīcija
būvdarbu
apraksts
apjoms projekta
ietvaros (LVL)

13. Cita saistītā informācija
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.
Ar šo es apņemos
No

Līdz

kā __________________________ (norādīt pozīciju) strādāt pie līguma „Ielu rekonstrukcija
Valkas pilsētā”, iepirkuma identifikācijas Nr. (VND 2011/5K/ERAF), izpildes tādā statusā, kāds
man ir paredzēts ___________________________ piedāvājumā, gadījumā, ja šim Pretendentam tiks
piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt
konkursa laikā.
Vārds, Uzvārds
Paraksts
Datums
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