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I nodaļa. Norādījumi pretendentiem
A. Vispārējie noteikumi
1.

Piedāvājuma
apjoms

1.1.

2.

Finansēšanas
avoti un
pielietojamās
likumdošanas
normas

2.1.

2.2.

3.

4.

Prasībām
atbilstoši
Pretendenti

Saziņa

PAS ”Daugavpils siltumtīkli” (turpmāk tekstā Pasūtītājs)
uzaicina iesniegt piedāvājumus atklātajam konkursam
„Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Jaunbūves
(Liepājas ielā) un Vecstropu mikrorajonos, Daugavpilī”
Iepirkuma priekšmets dalīts 2 lotēs:
1.lote – maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Jaunbūves
(Liepājas ielā) mikrorajonā, Daugavpilī;
2.lote – maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Vecstropu
mikrorajonā, Daugavpilī;
Iepirkuma identifikācijas numurs: DS 2012/2 KF
Līguma termiņš:
1.lote - 4 mēneši (bet nevēlāk kā 01.10.2012.);
2.lote - 4 mēneši (bet nevēlāk kā 01.10.2012.).
Iepirkuma līgumos starp PAS ”Daugavpils siltumtīkli”
un atklātā konkursa rezultātā lotēs atzītiem par
uzvarējušiem pretendentiem paredzētus iepirkumus
Pasūtītājs veiks par saviem līdzekļiem ar KF
līdzfinansējumu 40% apmērā no attiecināmām
izmaksām.
Veicot šo iepirkumu procedūru Pasūtītājs un tā
organizētā iepirkumu komisija ievēro Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.

3.1.

Atklātajā konkursā var piedalīties Pretendenti, kas atbilst
šī Atklātā konkursa nolikuma minētajām kvalifikācijas
prasībām.

3.2.

Pretendents, kurš piedalījies šī Atklātā konkursa
iepirkuma procedūras dokumentu vai kādas to daļas
sagatavošanā, nav tiesīgs piedalīties šajā Atklātajā
konkursā, ja minētie apstākļi šim Pretendentam dod
priekšrocības šajā iepirkuma procedūrā, tādējādi
ierobežojot konkurenci.

4.1.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju
atklāta konkursa nolikumam Daugavpils pilsētas domes
mājas lapā www.daugavpils.lv. Papildus informācijas
saņemšanai atklātā konkursa ietvaros Pretendents,
saņemot nolikumu, nosūta uz Pasūtītāja elektronisko
adresi lana.dsiltumtikli@ltk.lv sekojošu informāciju:
a. pretendenta nosaukums;
b. reģistrācijas numurs;
c. juridiskā adrese;
d. tālruņa un faksa numurs;
e. e-pasts;
f. kontaktpersonas vārds un uzvārds.
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Kontaktpersona – iepirkumu speciāliste
Svetlana Ņikitina t.65407543.
4.2.

4.3.

4.4.

5.

5.1.
Pretendenta
kvalifikācija
un Pretendenta
izslēgšanas
no
Atklātā
konkursa
procesa
nosacījumi

Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un
Ieinteresētajiem Pretendentiem iepirkuma procedūras
ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu.
Saziņas dokumentu, ko nosūtīta pa faksu, vienlaikus
nosūta arī pa pastu.
Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par
saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis
paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.
Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras
nosaukumu un identifikācijas numuru.
Ieinteresētais Pretendents saziņas dokumentu nosūta uz
Nolikumā norādīto Pasūtītāja kontaktpersonas faksa
numuru un/vai Pasūtītāja pasta adresi.
Pasūtītājs (iepirkuma komisija) saziņas dokumentu
nosūta pa pastu, kā arī pa faksu uz Ieinteresētā
Pretendenta pasta adresi, kā arī faksa numuru, ko
Ieinteresētais Pretendents, saņemot Nolikumu, norādījis
Pasūtītājam.
Visiem Pretendentiem savā piedāvājumā ir jāiekļauj šāda
informācija un dokumenti:
(a)
Apliecinājums, par to, ka Pretendents vai
persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai
lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā
uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora
priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis
neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura
noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu
jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai
līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; (paraugu sk.
Pielikumā Nr.1)
(b) Apliecinājums par to, ka Pretendents ar tādu
kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu,
kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par
vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā
vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja
iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā
karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā
institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu,
kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda
(Pielikums Nr.1);
(c)
Izziņa, kas izdota ne agrāk, kā 3 (trīs) mēnešus
pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Valsts darba
inspekcijas un kura apliecina, ka Pretendents Latvijā un
ārvalstī nav sodīti par darba tiesību būtiskiem
pārkāpumiem, kas izpaužas kā vienas personas
nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas,
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ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku
personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba
līguma noslēgšanas;
(d) Izziņa, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai
pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka Pretendentam un
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma
42.panta pirmās daļas 7.punktā minētajai personai
(neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā ir to
pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Izziņai ir
jābūt izsniegtai ne agrāk, kā 3 (trīs) mēnešus pirms
piedāvājuma iesniegšanas.
Pretendentam un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 7.punktā
minētajai personai, ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī
ir to pastāvīgā dzīvesvieta, izziņu, ka Pretendentam un
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma
42.panta pirmās daļas 7.punktā minētajai personai,
attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 100 latus.
(e) Rakstiska pilnvara piedāvājumu parakstījušajai
personai uzņemties saistības pretendenta vārdā;
(f)
Pretendenta (tai skaitā personu grupā ietilpstošo
dalībnieku) un piedāvāto apakšuzņēmēju (ja tādi tiks
iesaistīti pasūtījuma izpildē) licenču un sertifikātu
kopijas komercdarbības veikšanai Latvijas Republikā
līgumā paredzēto darbu un pakalpojumu izpildē, ja šādas
licences un sertifikāti ir nepieciešami;
(g)
Apliecinājums par finanšu līdzekļu ne mazākā
apjomā kā piedāvātā līgumcena pieejamību šī līguma
izpildei (pieeja kredītlīnijai(-ām) un citu finanšu resursu
pieejamība);
(h)
Par konkrētā līguma izpildi atbildīgās personas,
kā arī to profesionālās kvalifikācijas apraksts.
(i) Nolikuma 27.lpp. norādītajām prasībām atbilstošs
apdrošināšanas
piedāvājuma
apliecinājums
par
apdrošinātāja kvalifikāciju un par gatavību veikt šajā
nolikumā noradīto darbu un ar tiem saistīto risku
apdrošināšanu par labu Pasūtītājam;
(j) Vismaz 2 (divas) atsauksmes par siltumtīklu izbūvi
ar posma garumu katrā no tiem ne mazāku par 1`000 m
pēdējo 3 gadu laikā;
(k) Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, kas atbilsts
Eiropas sertifikācijas standartiem un ko sertificējušas
attiecīgas institūcijas, kuras atbilst Eiropas sertifikācijas
standartiem, sertifikāta kopija (ISO sertifikāts vai
ekvivalents vai kvalitātes nodrošināšanas apraksts);
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(l) Pretendenta saistību apliecinājums par vismaz 24
mēnešu ilgu garantiju Pasūtītājam par veicamo darbu
atbilstību Piedāvājumam, Tehniskajām prasībām un LR
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pēc objektu
nodošanas ekspluatācijā.
(m)
Būvkomersanta apliecības kopija (apvienības
gadījumā katram dalībniekam), kā arī licences un
sertifikāti, kas apliecina Pretendenta un tā apakšuzņēmēju
tiesības veikt piedāvātos darbus un pakalpojumus.

(n) Pilnvarojums iepirkumu komisijai atsauksmju
pieprasīšanai
no
Pretendentu
apkalpojošām
kredītiestādēm;
(o) Informācija par tiesas spriedumiem, ja Pretendents ir
atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā,
korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;

6.

5.2.

Pasūtītājs neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī
izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā
piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:
1) uz Pretendentu ir attiecināms kāds no Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta
pirmās daļas pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;
2) Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas
kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis
pieprasīto informāciju;
3) Pretendents nav iesniedzis nolikuma 5.1.punktā
minētos dokumentus.

6.1.
Piedāvājumu
skaits no katra
Pretendenta

Viens Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu
katrā no lotēm. Personu grupa, kura iesniedz kopīgu
piedāvājumu, balstoties uz kopīgu darbību, iesniedz
kopdarbības līguma kopiju.

6.2.

Uzņēmēju grupai, kura apvienojas līgumsaistību izpildei,
jāatbilst Nolikuma 5.1. punkta prasībām.

7.

Atklātā
konkursa
izdevumi

7.1.

Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar tā
piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, un pasūtītājs
nekādā gadījumā nebūs atbildīgs par šādu izdevumu
segšanu.

8.

Ieinteresēto
personu
sanāksme

8.1.

Ja vismaz viena ieinteresētā persona to pieprasa,
komisija
nodrošina
iespēju
veikt
objektu
apskati. Objektu apskate notiek ne vēlāk kā 10
darbdienas pirms piedāvājumu atvēršanas. Pēc objektu
apskates komisija nekavējoties rīko ieinteresēto personu
sanāksmi, ja to pieprasa vismaz viena ieinteresētā
persona.
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Pēc ieinteresēto personu sanāksmes komisija sagatavo
sanāksmes protokolu, iekļaujot tajā visus uzdotos
jautājumus un atbildes uz tiem. Protokolā nenorāda
ieinteresētās personas, kas piedalījušās sanāksmē.
Protokolus triju darbdienu laikā pēc sanāksmes nosūta
visām ieinteresētajām personām, kuras saņēmušas
nolikumu, neatkarīgi no to piedalīšanās sanāksmēs.
B. Atklātā konkursa nolikuma izskaidrošana un
precizēšana

9.

Atklātā
konkursa
nolikumā
ietilpstošie
dokumenti

9.1.

Atklātā konkursa nolikumā ietilpst zemāk uzskaitītie
dokumenti, kā arī pielikumi:
Norādījumi pretendentiem
Finanšu un Tehniskā piedāvājuma veidnes,
Kvalifikācijas
informācijas veidne un
Piedāvājuma nodrošinājuma veidne
III Prasības apdrošināšanas līgumam. Apliecinājums.
IV
Tehniskā specifikācija
V
Līguma projekts
Pielikums Nr.1. – Apliecinājums
I
II

10. Atklātā
konkursa
nolikuma
izskaidrošana

10.1.

Personai, kurai ir nepieciešama jebkāda Atklātā
konkursa dokumentu izskaidrošana, ir tiesības paziņot
par to Pasūtītājam rakstiski vai ar rakstveida
telekomunikāciju līdzekļu (tai skaitā, teleksu vai
telefaksu) starpniecību uz Pasūtītāja adresi, kas norādīta
nolikuma 1.nodaļā.
Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju
par nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz
iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus
nosūta šo informāciju visiem Pretendentiem, kas
saņēmuši iepirkuma procedūras nolikumu, norādot arī
uzdoto jautājumu.

11. Grozījumu
veikšana
atklātā
konkursa
dokumentos

11.1.

Pasūtītājs līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām
var izdarīt grozījumus Atklātā konkursa nolikumā, ja
tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas,
kvalifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkuma procedūras
dokumentos izdarīti grozījumi iepirkuma komisija
rīkosies atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma normām. Par izdarītajiem grozījumiem
Pasūtītājs informē visus Atklātā konkursa nolikumu
izņēmušos Pretendentus, sagatavojot Atklātā konkursa
nolikuma pielikumu.
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11.2.

Šādi izdots pielikums kļūst par daļu no Atklātā konkursa
dokumentiem un par to rakstiski vai ar rakstveida
telekomunikāciju līdzekļu starpniecību ir jāpaziņo
visiem Pretendentiem. Tiks uzskatīts, ka Pretendents ir
saņēmis konkursa nolikuma pielikumus vai Pasūtītāja
paskaidrojumus par konkursa nolikumu, ja tie nosūtīti uz
Pretendenta norādīto adresi vai telekomunikāciju
līdzekļu numuru (adresi) un šāds nosūtīšanas fakts ir
reģistrēts Pasūtītāja izejošo telefaksu, teleksu reģistrā vai
par to izsniegta pasta kvīts.

11.3.

Pasūtītājs ir tiesīgs izdarīt grozījumus atklāta konkursa
dokumentos. Lai Atklātā konkursa Pretendentiem tiktu
dots pietiekami ilgs laiks un lai Atklātā konkursa
nolikuma papildinājumus varētu ņemt vērā un varētu
sagatavot Atklātā konkursa piedāvājumu, Pasūtītājs var
pagarināt Atklātā konkursa piedāvājumu iesniegšanai
noteikto termiņu. Gadījumā, ja Pasūtītājs veic
grozījumus nolikumā un līdz piedāvājumu iesniegšanas
termiņam ir palikušas mazāk par 26 dienam, Pasūtītājs
publicē grozījumus Iepirkumu uzraudzības biroja
mājaslapā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam,
kad paziņojums par grozījumiem publicēts Iepirkumu
uzraudzības biroja mājaslapā internetā, nedrīkst būt īsāks
par 26 dienām.
C. Piedāvājumu sagatavošana

12. Piedāvājuma
valoda

12.1.

Visiem Pretendentu ar piedāvājumu saistītajiem
dokumentiem ir jābūt sagatavotiem latviešu valodā.
Gadījumā, ja oriģinālie dokumenti (piem., sertifikāti) ir
svešvalodā, šiem dokumentiem ir jāpievieno tulkojums
latviešu valodā ar Pretendenta apliecinājumu par
tulkojuma pareizību. Pretējā gadījumā komisija ir tiesīga
uzskatīt, ka attiecīgais Pretendentu atlases apliecinošais
dokuments nav iesniegts. Par primāro tiks uzskatīts
teksts latviešu valodā.
Pretendenta apliecinājums nozīmē:
uzraksts «TULKOJUMS PAREIZS»;
komercsabiedrības vadītāja vai piedāvājumu parakstīt
pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums,
paraksts un paraksta atšifrējums;
vietas nosaukums un datums;
zīmoga nospiedums.

13. Piedāvājumā
iekļaujamie
dokumenti

13.1.

Pretendenta iesniegtajā piedāvājumā ir jābūt ietvertiem
šādiem dokumentiem:
 Finanšu piedāvājums (formā, kas noteikta III
nodaļā);
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 Piedāvājuma nodrošinājums;
 Kvalifikācijas informācijas forma un citi
dokumenti;
 citi materiāli un dokumenti, kurus Pretendentiem
ir jāsagatavo un jāiesniedz saskaņā ar šī Atklātā
konkursa nolikuma prasībām.
14.1.

Pasūtītājs slēgs līgumu ar izraudzīto Pretendentu katrā
no lotēm, pamatojoties uz Pretendenta iesniegto
piedāvājumu un saskaņā ar nolikumā ietverto līguma
projektu, kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

14.2.

Obligātie maksājumi, kas Pasūtītājam ir jāmaksā saskaņā
ar līgumu, ir jāietver kopējā piedāvājuma cenā, kas tiek
iesniegta pasūtītājam.

15. Piedāvājuma un 15.1.
maksājumu
valūtas

Piedāvājuma cenu katrā no lotēm Pretendentam ir
jānorāda Latvijas latos (LVL). Piedāvājuma cenu ir
jānorāda ar un bez Pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

16. Piedāvājumu
derīguma
termiņš

16.1.

Piedāvājumiem katrā no lotēm jābūt derīgiem 90 dienas
pēc piedāvājumu iesniegšanas noteiktā termiņa beigām.
Ja objektīvu iemeslu dēļ kādā no lotēm Pasūtītājs nevar
noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma
termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus
pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.
Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma
derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo
Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas, kas
izsniegusi piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku
apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa
pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma
termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.
Pretendents ir tiesīgs noraidīt lūgumu, ar to nezaudējot
iesniegto piedāvājuma nodrošinājumu.

17. Piedāvājuma
nodrošinājums

17.1.

14. Piedāvājuma
cenas

16.2.

Iesniedzot
piedāvājumu,
Pretendents
iesniedz
piedāvājuma nodrošinājumu
1.lotē - LVL 24`000,00 (divdesmit četri tūkstoši latu)
apmērā,
2.lotē – LVL 8`500,00 (astoņi tūkstoši pieci simti latu)
apmērā.
Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz banka, kurai
saskaņā ar attiecīgo jomu regulējošajiem normatīvajiem
aktiem ir tiesības nodrošināt šāda pakalpojuma
sniegšanu Latvijas teritorijā. Bankas nodrošinājumam ir
jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma paraugam.
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17.2.

Piedāvājuma nodrošinājumam katrā no lotēm ir jābūt
spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
(a) līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai
piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru
Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un
Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs;
(b) līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir noslēdzis
iepirkuma līgumu, saskaņā ar iepirkuma līguma
noteikumiem iesniedz līguma izpildes garantiju.

17.3.

Piedāvājuma
nodrošinājumu
Pasūtītājs
atdod
Pretendentiem sekojošā kārtībā:
(a) Pretendentiem, ar kuriem Pasūtītājs ir noslēdzis
iepirkuma līgumus, - pēc iepirkuma līguma izpildes
garantijas iesniegšanas;
(b) Pārējiem Pretendentiem - pēc Atklātā konkursa
beigām;
(c) Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma
derīguma termiņa pagarināšanai - pēc piedāvājuma
derīguma termiņa beigām.
Jebkuru piedāvājumu, par kuru nav sniegts attiecīgs
piedāvājuma nodrošinājums, Pasūtītājs neizskata un
noraida.

17.4.

17.5.

Piedāvājuma nodrošinājums netiek atgriezts, ja:
Pretendents ir atzīts par Konkursa uzvarētāju un atteicies
noslēgt līgumu.
Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu,
iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma
uzsākšanas garantiju.

18. Pretendentu
alternatīvie
priekšlikumi

18.1.

Atklātā konkursa gan abās lotēs, gan vienā no lotēm,
Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājumi, kas atbilst
Tehniskās
specifikācijas
prasībām.
Alternatīvi
priekšlikumi netiks izskatīti.

19. Piedāvājuma
forma un
parakstīšana

19.1.

Visiem dokumentiem, kam jābūt iekļautiem Pretendenta
Piedāvājumā, atbilstoši 13.1 punkta uzskaitījumam, jābūt
noformētiem atbilstoši Atklātā konkursa nolikuma
prasībām.

19.2.

Katrā no lotēm Pretendents sagatavo vienu piedāvājuma
dokumentu kopuma oriģinālu, ievērojot Atklātā
konkursa nolikumā noteikto apjomu, un ar skaidri
salasāmu norādi «ORIĢINĀLS». Papildus tam
Pretendentam ir jāiesniedz 3 (trīs) piedāvājuma kopijas
ar skaidri salasāmu norādi «KOPIJAS». Gadījumā, ja
tiek konstatētas kādas neatbilstības Pretendenta
iesniegtajā piedāvājumā, noteicošais būs oriģināls.
Piedāvājuma oriģinālam un visām tā kopijām obligāti
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jābūt cauršūtām (cauršūšanas vai caurauklošanas
tehnoloģijai jānovērš iespēja aizvietot Piedāvājuma
lapas), ar sanumurētām lapām un lapu skaita
apliecinājumu, parakstītām un apzīmogotām ar
komercsabiedrības zīmogu.
19.3.

Piedāvājuma oriģinālam un visām tā kopijām ir jābūt
drukātām vai rakstītām ar neizdzēšamu tinti, un tos ir
jāparaksta personai vai personām, kuras ir pilnvarotas
parakstīties Pretendenta vārdā.

19.4.

Piedāvājumā nedrīkst izdarīt nekādus grozījumus vai
papildinājumus, izņemot tos, kas tiek veikti saskaņā ar
Pasūtītāja dotajiem norādījumiem lai izlabotu
Pretendenta pielaistās aritmētiskās kļūdas, un šādā
gadījumā attiecīgie labojumi ir jāapliecina ar parakstu
personai vai personām, kurām ir tiesības parakstīt
piedāvājumu Pretendenta vārdā.
D. Piedāvājumu iesniegšana

20. Piedāvājumu
aizzīmogošana
un apzīmēšana

20.1.

Atklātā konkursa piedāvājuma oriģināls un 3 (trīs)
kopijas ir jāievieto katra atsevišķā aizzīmogotā aploksnē,
uz kuras jānorāda Atklātā konkursa Pretendenta
nosaukums, bet aploksnes apakšējā stūrī ir jābūt
uzrakstam "Oriģināls" vai "Kopija Nr.__". Visas Atklātā
konkursa piedāvājuma 4 aploksnes ir jāievieto ārējā
aizzīmogotā aploksnē.

20.2.

Uz iekšējām un ārējās aploksnes jānorāda:
Pasūtītāja adrese piedāvājuma iesniegšanas
mērķim;
Iepirkuma identifikācijas numurs: iepirkuma
identifikācijas numurs, kas ietver Pasūtītāja pilnu
nosaukumu vai nosaukuma saīsinājumu (pirmos
lielos burtus), attiecīgo gadskaitli un kārtas
numuru pieaugošā secībā;
 Atklātā konkursa nosaukums: „Maģistrālo
siltumtīklu rekonstrukcija Jaunbūves (Liepājas
ielā) un Vecstropu mikrorajonos, Daugavpilī.”;
 Skaidri salasāms uzraksts: "Atvērt tikai
Atklātā konkursa komisijas klātbūtnē",
Skaidri salasāms brīdinājums: «Aploksnes
neatvērt līdz [norādīt Piedāvājuma atvēršanas
sanāksmes datumu un laiku] ».
Papildus identifikācijas informācijai, kas jānorāda
saskaņā ar Atklātā konkursa nolikuma 20.2.
apakšpunktu, uz ārējām aploksnēm ir jānorāda
Pretendenta nosaukums un adrese, lai piedāvājums
varētu tikt atgriezts Pretendentam gadījumā, ja tas

20.3.

Nolikums

PAS "Daugavpils siltumtīkli"

Identifikācijas Nr. DS 2012/2 KF

NOL.009.v1
Lpp. 12 no 38

saskaņā ar Atklātā konkursa nolikuma 22. punktu tiek
atzīts par novēlotu.
20.4.

Ja ārējā aploksne nav noformēta iepriekš norādītajā
veidā un uz tās nav iepriekš minētās nepieciešamās
norādes, pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par
piedāvājuma pazušanu vai priekšlaicīgu atvēršanu.

21. Piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš

21.1.

Piedāvājumi ir jāiesniedz PAS «Daugavpils siltumtīkli»
sekretariātā 18. novembra ielā 4, Daugavpils, no plkst.
08:00 līdz plkst. 16:00, ne vēlāk kā līdz 2012.gada
14.maijam, plkst. 10:00.

22. Novēloti
piedāvājumi

22.1.

Jebkurš piedāvājums, kuru Pasūtītājs saņem pēc Atklātā
konkursa nolikuma 21. punktā noteiktā termiņa beigām,
neatvērtā veidā tiks atgriezts Pretendentam.

23.1.
23. Grozījumu
veikšana
piedāvājumos un
to atsaukšana

Pretendenti ir tiesīgi veikt grozījumus savos
piedāvājumos vai tos atsaukt, sniedzot par to rakstisku
paziņojumu pirms Atklātā konkursa nolikuma 21. punktā
noteiktā termiņa beigām.

23.2.

Katram Pretendenta paziņojumam par grozījumu
izdarīšanu piedāvājumā vai tā atsaukšanu ir jābūt
sagatavotam, noslēgtam, apzīmētam un nosūtītam
saskaņā ar Atklātā konkursa nolikuma 19. un 20.punktu,
papildus uz ārējās un iekšējām aploksnēm norādot
attiecīgi «GROZĪJUMS» vai «ATSAUKUMS».

23.3.

Nevienā no piedāvājumiem nedrīkst izdarīt grozījumus
pēc piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa beigām.

23.4.

Ja piedāvājums tiek atsaukts laikā starp piedāvājumu
iesniegšanai noteiktā termiņa beigām un Atklātā
konkursa nolikumā noteiktā piedāvājuma derīguma
termiņa vai tā pagarinājuma, saskaņā ar Atklātā konkursa
nolikuma 16.2. apakšpunktu, beigām, saskaņā ar Atklātā
konkursa
17.punktu
iesniegtais
piedāvājuma
nodrošinājums tiek atdots.

23.5.

Pretendenti ir tiesīgi piedāvāt savos piedāvājumos
norādītās piedāvājuma cenas samazinājumu vai kā citādi
mainīt piedāvātās cenas, tikai iesniedzot piedāvājuma
grozījumus saskaņā ar 23. punktu.
E. Piedāvājumu atvēršana un novērtēšana

24. Piedāvājumu
atvēršana

24.1.

Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija atvērs
piedāvājumus, tai skaitā, grozījumus, kas izdarīti saskaņā
ar Atklātā konkursa nolikuma 23. punktu, to Pretendentu
pārstāvju klātbūtnē, kuri to vēlas, 2012.gada 14.maijā,
plkst.10:00, PAS «Daugavpils siltumtīkli» sēžu zālē, 18.
novembra ielā 4, Daugavpilī.
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24.2.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visas
ieinteresētās personas.

24.3.

Vispirms tiks atvērtas un izlasītas aploksnes, uz kurām ir
norāde «ATSAUKUMS». Tie piedāvājumi, attiecībā uz
kuriem, saskaņā ar Atklātā konkursa nolikuma
23.punktu, ir iesniegts pieņemams paziņojums par
atsaukumu, netiks atvērti.

24.4.

Pretendentu
nosaukumus,
piedāvājuma
cenas,
piedāvājuma kopējo summu katrā no lotēm, jebkādas
atlaides, grozījumus piedāvājumos un to atsaukumus,
piedāvājuma nodrošinājuma esamību vai tā iztrūkumu,
un jebkuru citu informāciju, kuru iepirkumu komisija
uzskata par nepieciešamu, iepirkumu komisija paziņos
piedāvājumu atvēršanas laikā.

24.5.

Iepirkuma komisijai ir jāsagatavo piedāvājumu
atvēršanas protokols, iekļaujot tajā informāciju, kura
klātesošajām personām tiek atklāta saskaņā ar Atklātā
konkursa nolikuma 24.4. apakšpunktu.

24.6.

Ja Pretendents pieprasa, trīs darba dienu laikā pēc
pieprasījuma saņemšanas iepirkuma komisija izsniedz
Pretendentam piedāvājumu atvēršanas sanāksmes
protokolu.
Informācija, kas attiecas uz piedāvājumu izskatīšanu,
izskaidrošanu, novērtēšanu un salīdzināšanu, un
rekomendāciju sniegšanu par Atklātā konkursa
uzvarētāja noteikšanu, netiks izpausta Pretendentiem vai
jebkurām citām personām, kas nav oficiāli iesaistītas
šādā procesā līdz brīdim, kamēr netiek paziņots Atklātā
konkursa uzvarētājs katrā no lotēm.

25. Konfidencialitāte

25.1.

26. Piedāvājumu
novērtēšana un
salīdzināšana

26.1

Iesniegto piedāvājumu vērtēšanu veic iepirkuma
komisija, kuru ir izveidojis Pasūtītājs. Iepirkuma
komisija darbojas Pasūtītāja vārdā, veicot piedāvājumu
vērtēšanu.

26.2

Pasūtītājs novērtēs un salīdzinās tikai tos piedāvājumus,
kas, saskaņā ar Atklātā konkursa nolikuma 27.punktu, ir
atzīti par atbilstošiem pēc būtības.

27.1

Pirms piedāvājumu detalizētas izvērtēšanas iepirkuma
komisija noteiks, vai katrs no piedāvājumiem:
(a) atbilst kritērijiem, kas noteikti Atklātā konkursa
nolikuma 3.punktā;
(b) ir pienācīgi parakstīts un noformēts;
(c) par to ir iesniegts prasītais piedāvājuma
nodrošinājums;
(d) vai tas atbilst Atklātā konkursa nolikuma prasībām.

27. Piedāvājumu
novērtēšana un
to atbilstības
noteikšana
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Atbilstošs piedāvājums ir tāds, kas atbilst visiem Atklātā
konkursa dokumentos paredzētajiem noteikumiem,
nosacījumiem un specifikācijām, un kurā nav
konstatētas būtiskas neatbilstības vai atkāpes. Būtiska
neatbilstība vai atkāpe ir tāda,
(a) kas jebkādā būtiskā veidā ietekmē darbu un/vai
pakalpojumu apjomu, kvalitāti vai izpildi;
(b) kas jebkādā būtiskā veidā neatbilst Atklātā konkursa
dokumentiem, ierobežo Pasūtītāja tiesības vai
Pretendenta pienākumus atbilstoši iepirkuma līgumam;
vai

27.3.

(c) kuras novēršana netaisnīgi ietekmētu pārējo
Pretendentu konkurētspēju, kas iesnieguši pēc būtības
atbilstošus piedāvājumus.
Ja piedāvājums pēc būtības nav atbilstošs, Pasūtītājs to
noraidīs, un šādu piedāvājumu nevar padarīt par
atbilstošu, izdarot attiecīgus labojumus vai novēršot
attiecīgo neatbilstību vai atkāpi.

28. Piedāvājumu
satura
izskaidrošana

28.1.

Lai sekmētu piedāvājumu izskatīšanas, izvērtēšanas un
salīdzināšanas procesu, Pasūtītājs ir tiesīgs jebkuram
Pretendentam, pēc saviem ieskatiem, lūgt, lai tas
izskaidro sava piedāvājuma saturu, tai skaitā izmantotos
aprēķinus piedāvājuma cenas kalkulācijai. Pieprasījums
pēc izskaidrojuma un atbilde uz to ir jāsniedz rakstiskā
veidā vai izmantojot rakstveida telekomunikāciju sakaru
līdzekļus. Netiks lūgtas, piedāvātas vai atļautas jebkādas
izmaiņas attiecībā uz piedāvājuma cenu vai saturu,
izņemot, ja tas ir nepieciešams, lai apstiprinātu
aritmētisko kļūdu, kuras Pasūtītājs atklājis, izvērtējot
piedāvājumus saskaņā ar Atklātā konkursa nolikuma 31.
punktu, labojumus.

29. Piedāvājumu
novērtēšanas
valūta

29.1

Piedāvājumu novērtēšanas valūta – Latvijas lati.

30. Piedāvājumu
novērtēšanas
kārtība

30.1

Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā iepirkuma
komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un
noformēts atbilstoši Atklātā konkursa nolikuma
prasībām. Ja piedāvājums neatbilst prasībām, tas tālāk
netiek vērtēts.

30.2

Tālāk tiek veikta tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude
Atklātā konkursa nolikuma prasībām.

30.4.

Atbilstības gadījumā iepirkumu komisija pārbauda
finanšu piedāvājumu.

30.5

Izmaiņas, atkāpes, alternatīvie piedāvājumi un citi
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faktori, kas pārsniedz Atklātā konkursa nolikumā prasīto
vai kā citādi rada pasūtītājam iepriekš neatrunātas
priekšrocības, netiks ņemti vērā, veicot piedāvājumu
novērtēšanu.
31. Aritmētisko
kļūdu labošana

32. Piedāvājumu
novērtēšanas
kritēriji

31.1

Piedāvājumos, kuri pēc būtības ir atzīti par atbilstošiem,
Pasūtītājs pārbaudīs, vai nav pieļautas jebkādas
aritmētiskas kļūdas.

31.2

Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem komisija triju
darba dienu laikā paziņo Pretendentam, kura
piedāvājumā labojumi izdarīti.

31.3

Pretendents triju darba dienu laikā pēc Atklātā konkursa
nolikuma 31.3. punktā minētā paziņojuma saņemšanas
paziņo par savu piekrišanu iepirkuma komisijas
izdarītajiem labojumiem vai izsaka iebildumus par tiem.
Ja Pretendents minētajā termiņā nav paziņojis par
saviem iebildumiem, iepirkuma komisija uzskata, ka
pretendents piekrīt labojumiem.

31.4

Ja
iepirkuma
komisija
nepiekrīt
Pretendenta
iebildumiem, iepirkuma komisija pamato to un
Pretendenta piedāvājumu neizskata.

31.5

Ja pēc aritmētisko kļūdu labojuma mainās piedāvājuma
kopējā cena, par to paziņo visiem Pretendentiem.

31.6

Vērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas
aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai Atklātā
konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā labotās cenas.

31.7

Iepirkuma komisija pēc aritmētisko kļūdu labošanas
pārbauda piedāvājuma cenas veidošanos un noskaidro,
vai piedāvājums ar viszemāko cenu nav nepamatoti lēts.

31.8

Ja Pretendents nepiekrīt aritmētisko kļūdu labojumiem,
iepirkuma komisija pieņem lēmumu par Pretendenta
izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

32.1

Piedāvājumu izvēles kritērijs ir piedāvājums ar zemāko
cenu.

F. Iepirkuma līguma piešķiršana
33. Iepirkuma līguma 33.1.
piešķiršanas
kritēriji

Ņemot vērā Atklātā konkursa nolikuma šā punkta
noteikumus, Pasūtītājs piešķirs iepirkuma līgumu katrā
no lotēm tam Pretendentam, kura piedāvājums ir atzīts
par atbilstošu pēc būtības Atklātā konkursa
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pieņemt jebkuru
piedāvājumu un
noraidīt jebkuru
vai visus
piedāvājumus

34.1.

35. Paziņojums par
atklātā konkursa
rezultātiem un
iepirkuma līguma
parakstīšana

35.1.

35.2.

36. Maksājumi un
līguma izpildes
nodrošinājums

NOL.009.v1
Lpp. 16 no 38

nolikumam, un kurš ir saņēmis visaugstāko
piedāvājuma galīgo vērtējumu pie nosacījuma, ka šāds
Pretendents ir atzīts par atbilstošu saskaņā ar Atklātā
konkursa 3.punkta noteikumiem un kvalificēts saskaņā
ar Atklātā konkursa nolikuma 4. punkta noteikumiem
un ar nosacījumu, ka doto darbu realizācijai Pasūtītājs
ir saņēmis ES KF līdzfinansējumu.
Neatkarīgi no Atklātā konkursa nolikuma 33. punkta
noteikumiem Pasūtītājs patur sev tiesības noraidīt
jebkuru piedāvājumu, pārtraukt Atklātā konkursa
norisi un noraidīt visus piedāvājumus jebkurā laikā
pirms iepirkuma līguma piešķiršanas, neuzņemoties
nekādu atbildību pret attiecīgo Pretendentu vai
Pretendentiem, ja tam ir objektīvs pamatojums.
Pasūtītājs trīs darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts
lēmums par atklātā konkursa rezultātiem vai lēmums
izbeigt Atklāto konkursu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu,
nosūta
paziņojumu
visiem
Pretendentiem, kā arī publicē to Iepirkumu
uzraudzības biroja mājas lapā.
Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu katrā no lotēm ar
Pretendentu, kas tika atzīts par atklātā konkursa
uzvarētāju konkrētajā lotē atbilstoši 33. punkta
nosacījumiem.

35.3.

Ja kāds no izraudzītajiem Pretendentiem atsakās slēgt
iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, komisija izvēlas
nākamo piedāvājumu ar augstāko piedāvājuma galīgo
vērtējumu vai pārtrauc iepirkuma procedūru,
neizvēloties nevienu piedāvājumu.

36.1.

Visus maksājumus Pasūtītājs veiks saskaņā ar Līguma
nosacījumiem, t.i. 10 (desmit) bankas darba dienu
laikā no līguma parakstīšanas dienas, pēc līguma
izpildes nodrošinājuma saņemšanas un apdrošināšanas
polišu uzrādīšanas, Pasūtītājs iemaksā Izpildītājam
priekšapmaksu 15% no līgumcenas. Gala norēķins par
Izpildītāja izpildītiem darbiem paredzēts 20
(divdesmit) bankas darba dienu laikā no abpusēji
parakstītā pieņemšanas-nodošanas akta iesniegšanas.
G. Atklātā konkursa iepirkuma komisijas sastāvs,
tiesības un pienākumi

37. Iepirkuma
komisija sastāvs

37.1.

Atklātā konkursa iepirkuma komisija ir izveidota ar
PAS „Daugavpils siltumtīkli” 2012.gada 2.janvāra
rīkojumu Nr.1-5.1/1R.

37.2

Komisija darbojas, pamatojoties uz Sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzēju
iepirkumu
likuma

Nolikums
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nosacījumiem.
38. Iepirkuma
komisijas tiesības

38.1.

39. Iepirkuma
komisijas
pienākumi

39.1.

Iepirkuma komisijai ir šādas tiesības:
 izdarīt grozījumus Atklātā konkursa nolikumā;
 neizskatīt Pretendenta piedāvājumu vai arī
izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības
jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja
tiek konstatēti pretendenta izslēgšanas apstākļi,
kas minēti Atklātā konkursa nolikumā;
 piedāvājumu
noformējuma
pārbaudē,
Pretendentu atlasē, tehnisko piedāvājumu
atbilstības pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā
nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertus;
 pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju
par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams
piedāvājumu
noformējuma
pārbaudei,
Pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu
vērtēšanai un salīdzināšanai;
 ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par
iesniegto dokumentu kopiju autentiskumu, tai
ir tiesības pieprasīt Pretendentam iesniegt
dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta
kopiju;
 pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku
kļūdu;
 pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai
izbeigt Atklāto konkursu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu, ja Atklātajam konkursam nav
iesniegti piedāvājumi, iesniegtie piedāvājumi
neatbilst Atklātā konkursa nolikuma prasībām
vai ja doto darbu realizācijai Pasūtītājs nav
saņēmis ES KF līdzfinansējumu.
Iepirkuma komisijai ir šādi pienākumi:
 par izdarītajiem grozījumiem Atklātā konkursa
nolikumā informēt visas ieinteresētās personas,
kas izrādījušas vēlmi piedalīties Atklātajā
konkursā, saņemot konkursa nolikumu;
 pēc Pretendenta pieprasījuma sniegt papildu
informāciju par Atklātā konkursa nolikumu, ja
pieprasījums iesniegts ne vēlāk kā desmit
dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām (iepirkuma komisija šo informāciju
sagatavo trīs dienu laikā pēc pieprasījuma
saņemšanas);
 nosūtīt sniegto papildu informāciju tiem
iespējamajiem Pretendentiem, kas saņēmuši
Atklātā konkursa nolikumu, kā arī tiem, kas jau
iesnieguši piedāvājumus;

Nolikums
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 laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to
atvēršanai un piedāvājumu izvērtēšanas laikā
līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājam aizliegts
sniegt informāciju par citu piedāvājumu
esamību un piedāvājumu vērtēšanas procesu;
 ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to
neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam;
 trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas
paziņot visiem Pretendentiem par iepirkuma
procedūras rezultātiem;
 nodrošināt
paziņojuma
par
lēmuma
pieņemšanu
publicēšanu
Iepirkumu
uzraudzības biroja mājas lapā.

40. Pretendenta
tiesības

40.1.

41. Pretendenta
pienākumi

41.1.

H. Pretendenta tiesības un pienākumi
Pretendentam ir šādas tiesības:
 pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām
grozīt
vai
atsaukt
iesniegto
piedāvājumu;
 laikus pieprasīt papildu informāciju par Atklātā
konkursa nolikumu;
 iesniedzot
piedāvājumu,
pieprasīt
apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts ar
norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku.
Pieprasījums jāiesniedz rakstiskā formā;
 piedalīties piedāvājumu atvēršanā.
Pretendentam ir šādi pienākumi:
 ievērot visus Atklātā konkursa nolikumā
minētos noteikumus;
 Pretendents savu piedāvājumu paraksta un
Atklātajam konkursam iesniedz rakstveidā, kā
arī nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā
informācija nav pieejama līdz tā atvēršanas
brīdim. Kad piedāvājumu iesniegšanas termiņš
ir beidzies, Pretendents vairs nedrīkst savu
piedāvājumu labot vai papildināt;
 precizēt informāciju par savu piedāvājumu un
iesniegt nepieciešamos dokumentus, ja to ir
pieprasījusi iepirkuma komisija.
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III nodaļa.
Finanšu un Tehniskā piedāvājuma veidnes un
Kvalifikācijas informācijas veidne

PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
[norādīt iepirkuma priekšmetu un identifikācijas numuru]
[vieta][datums]
Adresāts:
Adrese:
Mēs,
apakšā
parakstījušies
un
būdami
attiecīgi
___________________________________ vārdā, piedāvājam veikt

pilnvaroti

1. „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukciju Jaunbūves (Liepājas ielā) mikrorajonā,
Daugavpilī (1.lote), saskaņā ar Iepirkuma procedūras noteikumiem par
__________________LVL (bez PVN), PVN____________LVL un kopējo cenu ar
PVN ____________________________LVL (skaitļiem un vārdiem), saskaņā ar
tāmēm, kas ir pievienotas šim dokumentam un ir daļa no mūsu piedāvājuma.*
2. Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukciju Vecstropu mikrorajonā, Daugavpilī (2.lote),
saskaņā ar Iepirkuma procedūras noteikumiem par __________________LVL (bez
PVN),
PVN____________LVL
un
kopējo
cenu
ar
PVN
____________________________LVL (skaitļiem un vārdiem), saskaņā ar tāmēm,
kas ir pievienotas šim dokumentam un ir daļa no mūsu piedāvājuma.*
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu gan vienā no lotēm, gan abās lotēs.
Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies uzsākt darbu izpildi ne vēlāk kā
_________________ pēc līguma noslēgšanas, kā arī pabeigt visus darba uzdevumā
paredzētos darbus nevēlāk kā līdz 2012.gada 1.oktobrim saskaņā ar Darbu izpildes laika
grafiku.
Garantijas laiks veiktajiem darbiem - 24 mēneši pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.
Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs iesniegsim bankas garantiju 10% (desmit
procentu) apmērā no līguma cenas jeb LVL _____ (_______) līguma saistību izpildes
nodrošinājumam.
Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no datuma,
kas ir noteikts kā iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.
Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no
piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.
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Ar šo apliecinām, ka šis piedāvājums atbilst Atklātā konkursa nolikuma prasībām pilnā apjomā,
visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta
attiecīgās institūcijās, bankās un pie uzņēmuma klientiem.
Pretendenta nosaukums _______________________________________
Pretendenta adrese: __________________________________________
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds _____________________________
Pretendenta pilnvarotās personas paraksts ________________________
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KVALIFIKĀCIJAS VEIDLAPAS
1. Veidlapa - Informācija par Pretendentu
1.

Pretendenta nosaukums

2.

Adrese:

3.

Pretendenta darbības sfēra (īss apraksts):

4.

Pretendenta uzņēmuma struktūra:

5.

Kontaktpersona
Tālrunis:
Fakss:
e-pasts:
Darbinieku skaits:

6.

2. veidlapa - Pretendenta pieredze siltumtīklu izbūvē
Šajā veidlapā Pretendentam jāsniedz informācija par pēdējo 3 (trīs) gadu laikā izpildītajiem
pasūtījumiem.
Nr.

Pasūtītājs

Nosaukums

Pasūtītāja
kontaktpersona
Adrese

Vārds,
uzvārds

Tālrunis

Siltumtīklu izbūves
projekts
(projekta
nosaukums, apraksts,
apjoms un vērtība)

Projekta
uzsākšanas,
pabeigšanas
gads/ mēnesis
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3. veidlapa - Pretendenta darbinieku kvalifikācija
DARBU VADĪTĀJS
1. Vārds, uzvārds
2. Dzimšanas datums
3. Profesionālā kvalifikācija
4. Darba stāžs specialitātē
5. Ieņemamais amats
6. Uzņēmumā nostrādātie gadi
Darbinieka profesionālā pieredze kā darbu vadītājam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā līdzīgos
pasūtījumos.
Projekta izpildes laiks
Uzņēmums/Projekta nosaukums
No
Līdz

ATBILDĪGIE SPECIĀLISTI
Paredzētie darba pienākumi
1. Vārds, uzvārds
2. Dzimšanas datums
3. Profesionālā kvalifikācija
4. Darba stāžs specialitātē
5. Ieņemamais amats
6. Uzņēmumā nostrādātie gadi
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Darbinieka profesionālā pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā līdzīgos pasūtījumos.
Projekta izpildes laiks
Uzņēmums/Projekta nosaukums/Amats/Darba pieredze
attiecīgajā projektā
No
Līdz
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PRASĪBAS APDROŠINĀŠANAS LĪGUMAM
Apdrošināšanas piedāvājuma priekšmets ir iepirkuma procedūras nolikumā norādīto
un būvniecības un montāžas darbu un ar to saistīto risku apdrošināšana par labu
Pasūtītājam - būvniecības visu risku apdrošināšana (materiālie zaudējumu un
civiltiesiskās atbildības apdrošināšana).
Materiālai atbildībai
Apdrošināmais objekts – būvobjektam, būvniecības un montāžas darbiem
apdrošinājuma summa ir ne mazāka, kā Pretendenta piedāvātā iepirkuma procedūras
līgumcena 100% apmērā;
Pašrisku variants – Pretendenta izvēlēts, bet ne lielāks par 5`000 LVL.
Apdrošinātie riski – visi pēkšņi, neparedzēti, fizisku apstākļu radīti zaudējumi vai
bojājumi.
Apdrošināšanas teritorija – Iepirkuma procedūras nolikumā norādītais būvobjekts.
Apdrošināšanas periods – no būvdarbu sākuma līdz būvdarbu beigām.
Garantijas periods – Pretendenta piedāvātais garantijas periods, bet ne mazāks par
24 mēnešiem.
Papildus prasības attiecībā uz Būvniecības visu risku polises Materiālo zaudējumu
daļu – apdrošināšanas segumā jābūt iekļautām sekojošām pozīcijām:
 atlīdzība par zaudējumu vai bojājumu pasūtītājam piederošajam īpašumam,
kas atrodas būvdarbu veicēja uzraudzībā, rīcībā vai kontrolē.

Civiltiesiskai atbildībai
Apdrošināmais objekts – trešo personu prasības par zaudējumu atlīdzināšanu, kas
celtas pret būvdarbu veicēju sakarā ar kaitējumu personu veselībai vai nāvi, kā arī
kaitējumu īpašumam (t.s. Pasūtītāja esošajam īpašumam), kas radīts būvdarbu veicēja (t.s.
apakšuzņēmēja) saimnieciskās darbības dēļ.
Apdrošinājuma summa – atbildības limits par katru gadījumu un par projektu kopā
500`000 LVL.
Pašrisku variants – Pretendenta izvēlēts, bet ne lielāks par 5`000 LVL.
Apdrošināšanas teritorija – Iepirkuma procedūras nolikumā norādītais būvobjekts.
Apdrošināšanas periods – no būvniecības darbu sākuma līdz būvniecības darbu
beigām.
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2012.gada “__”______

APLIECINĀJUMS
AAS “…..………” apliecina, ka gadījumā, ja ……..........…. tiks atzīta par
iepirkuma procedūras „____________” uzvarētāju, ir gatava veikt būvniecības visu risku
apdrošināšanu, kas nepieciešama saskaņā ar Iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.
Ar šo mēs apstiprinām, ka šis apdrošināšanas piedāvājuma apliecinājums ir
sagatavots saskaņā ar Iepirkuma procedūras nolikuma prasībām un garantējam sniegto ziņu
patiesumu un precizitāti.
Ar šo apstiprinām, ka neviens no minētajiem punktiem nav spēkā attiecībā uz
AAS .......... :
1) apdrošinātājs ir pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tā
saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par
pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
2) apdrošinātājam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādi;
3) likumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti apdrošinātāja profesionālās darbības
pārkāpumi;
4) apdrošinātājs nav reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā
kārtībā;
5) apdrošinātājam nav licences veikt īpašuma apdrošināšanu pret uguns un dabas
stihiju postījumiem, īpašuma apdrošināšanu pret citiem zaudējumiem, vispārējās
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu;
6) apdrošinātājs, sniedzot pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas vai
vispār nav sniedzis ziņas.

z.v.

Paraksts ___________________
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PRETENDENTA TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDNE
Pretendenta tehniskajā piedāvājumā ir jābūt iekļautām šādām sadaļām:
1. Izvērstās būvniecības tāmes;
2. Plānoto uzstādāmo iekārtu un pielietojamo materiālu apraksts, tehniskās
specifikācijas [ietvert aprakstu];
3. Darbu izpildes grafiks [ietvert aprakstu];
4. Kvalitātes vadības sistēmas apraksts iekārtu uzstādīšanas darbu laikā [ietvert
aprakstu].
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Piedāvājuma nodrošinājuma paraugs
Bankas garantijas paraugs
<Pasūtītāja nosaukums>
<reģistrācijas numurs>
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

<adrese>

"<lepirkuma procedūras nosaukums>" (id.Nr.<iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Ievērojot to, ka
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds > <reģistrācijas numurs >
(turpmāk - Pretendents)
iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>
(turpmāk - Pasūtītājs) organizētās atklātās iepirkuma procedūras „<iepirkuma procedūras
nosaukums>" ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma
nodrošinājuma iesniegšanu,
mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15
dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:
a. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja
noteiktajā
termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu;
b. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā
kārtībā
neiesniedz līguma uzsākšanas garantiju.
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam
<summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā
norādīto bankas norēķinu kontu.
Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā
līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš
norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī
pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā
pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.
Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas
radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
<Bankas zīmoga nospiedums>
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Identifikācijas Nr. DS 2011/02

Līguma izpildes garantijas paraugs
Bankas garantijas paraugs
<Pasūtītāja nosaukums>
<reģistrācijas numurs>
<adrese>
Līguma izpildes garantija
"<Līguma nosaukums>" (<līguma identifikācijas numurs>, <Vietas nosaukums>,
<gads>.gada <datums>.<mēnesis> )
Ievērojot to, ka 2012.gada ___.__________________
starp PAS „Daugavpils siltumtīkli” un <Piegādātāja nosaukums vai vārds un uzvārds >
<reģistrācijas numurs > (turpmāk - Piegādātājs)
noslēgts līgums par Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukciju Jaunbūves (Liepājas ielā) un Vecstropu
mikrorajonos, Daugavpilī,
un to, ka iepirkuma procedūras nolikums un līguma nosacījumi paredz līguma izpildes garantijas
iesniegšanu,
mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 dienu
laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka Piegādātājs nav izpildījis savas
saistības saskaņā ar augstāk minēto līgumu,
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 10% no
līguma summas LVL (___________lati, 00 sant.), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto
bankas norēķinu kontu.
Līguma izpildes garantija ir spēkā līdz darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienai.
Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums
iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu
parakstījušās personas parakstu apliecina banka.
Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies
saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
<Bankas zīmoga nospiedums>
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IV nodaļa:
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkuma priekšmetu, kas dalīts 2 lotēs, veikt stingrā saskaņa ar SIA „C projekti” izstrādāto
tehnisko projektu.
Visi zemāk uzskaitīti darbi ir jāveic atbilstoši akceptētajam Tehniskajam projektam par
„Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Jaunbūves (Liepājas ielā) un Vecstropu mikrorajonos,
Daugavpilī”.
Tehniskais projekts un tāmju forma ir digitālā veidā (CD) un ir šī atklātā konkursa nolikuma
neatņemama sastāvdaļa.
Iepirkuma priekšmets:
1.lote – maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Jaunbūves (Liepājas ielā) mikrorajonā,
Daugavpilī;
2.lote – maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Vecstropu mikrorajonā, Daugavpilī;
1. PAS „Daugavpils siltumtīkli” plāno atklātā konkursa rezultātā katrā no lotēm atlasīt
Darbuzņēmēju(s), kas veiks siltumtīklu rekonstrukciju Daugavpilī projekta „Maģistrālo
siltumtīklu rekonstrukcija Jaunbūves (Liepājas ielā) un Vecstropu mikrorajonos,
Daugavpilī” ietvaros ar siltumtīklu maģistrālo un sadales cauruļvadu nomaiņu. V un XIV,
XVI siltummaģistrālēs ir paredzēta daļu siltumtrases kameras likvidēt, bet daļu
rekonstruēt.
2. Būvniecības darbus ir jāveic atbilstoši akceptētajam Tehniskajam projektam par
„Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Jaunbūves (Liepājas ielā) un Vecstropu
mikrorajonos, Daugavpilī” atbilstoši spēkā esošiem LR likumdošanas aktiem un
normatīvajiem dokumentiem būvniecības jomā.
3. Siltumtīklu rekonstrukciju Daugavpilī projekta „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija
Jaunbūves (Liepājas ielā) un Vecstropu mikrorajonos, Daugavpilī” ietvaros realizēt līdz
2012.gada 1.oktobrim.
4. Minimālais garantijas termiņš būvdarbiem ir 24 mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta
parakstīšanas brīža.
5. Tehniskais projekts ir atklātā konkursa nolikuma IV nodaļas „Tehniskā specifikācija”
neatņemama sastāvdaļa.
6. Veikt no ekspluatācijas izvedamo esošo siltumtīklu cauruļvadu ar izolāciju, dzelzbetona
konstrukciju, vāku, siļu, kanālu un kameru demontāžu.
7. Veikt cauruļvadu viengabalainuma avārijas signalizācijas sistēmas montāžu un
izmēģinājumu.
8. Veikt samontēto cauruļvadu hidrauliskās pārbaudes saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem dokumentiem.
9. Veikt jauno cauruļvadu šķērssalaides metināto savienojumu ultraskaņas un radiografisko
kontroli apjomā, kas nav mazāks par 3% (bet ne mazāk par divām salaidēm) no
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cauruļvadu viena tipa salaidu kopējā skaita, kurus veicis katrs metinātājs (pārbaudāmo
savienojumu visā garumā).
10. Pēc celtniecības-montāžas darbu pabeigšanas veikt blakusesošās teritorijas labiekārtošanu
saskaņa ar projektu „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Jaunbūves (Liepājas ielā) un
Vecstropu mikrorajonos, Daugavpilī”.
11. Darbu veikšanu saskaņot ar visiem interesētajiem dienestiem, zemes un ēku īpašniekiem.
Celtniecības, montāžas, izmēģinājumu atsevišķu posmu sākums un nobeigumus saskaņot
ar PAS „Daugavpils siltumtīkli” atbildīgajiem dienestiem.
12. Gadījumā, ja tehniskais projekts paredz konkrētā ražotāja materiālus vai iekārtas,
pretendents var piedāvāt cita ražotāja ekvivalentas preces, materiālus vai iekārtas, ja to
tehniskā specifikācija ir ekvivalenta.
13. Pretendentam kopā ar savu piedāvājumu ir jāiesniedz plānoto būvdarbu izpildes darba
grafiku, kas ir sagatavots elektroniski, pielietojamo darbu metožu aprakstu, piedāvāto
iekārtu aprakstu un tehniskās specifikācijas, pieejamo tehnisko, cilvēku u.c. resursu
aprakstu, ka arī kvalitātes nodrošinājuma sistēmas aprakstu. Sakarā ar transporta kustības
organizēšanu pilsētas ielās būvdarbu laikā, Pasūtītājs ir tiesīgs izmainīt būvdarbu izpildes
darba grafiku.
14. Sagatavojot darbu izpildes grafiku, skaidri norādīt aktivitāšu sākuma un beigu termiņus,
maksājumu pieprasījumu iesniegšanas datumus. Norādīt savstarpējo sasaisti starp darba
aktivitātēm un to loģisko secību.
15. Atklātā konkursa pretendentiem savā piedāvājumā ir jāietver aizpildītas būvdarbu tāmes.
Aizpildot būvdarbu tāmes Pretendentam piedāvātā līguma cenā ir jāiekļauj visas
personāla, materiālu, mehānismu un citas izmaksas, kas var rasties darbu izpildes laikā,
kā arī visi nodokļi, kurus ir jānomaksā Būvuzņēmējiem attiecībā ar iepirkuma priekšmeta
līguma slēgšanu lai kvalitatīvi, savlaicīgi, atbilstoši tehniskajam projektam, kas ir līguma
neatņemama sastāvdaļa, veiktu būvniecības darbus.
Aizpildot būvdarbu tāmes, lūdzam ņemt vērā, ka piedāvātā līguma cena ir galīga un netiks
grozīta līguma izpildes laikā!
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V nodaļa. Līguma projekts

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli", reģistrācijas numurs 41503002945,
adrese 18. novembra ielā 4, Daugavpils, LV-5401, no vienas puses, turpmāk tekstā saukts
Pasūtītājs
un __________________________ turpmāk tekstā – “Piegādātājs”,
kas darbojas pamatojoties uz _______________, no otras puses kopā sauktas “Puses”, noslēdz šo
Līgumu par turpmāk minēto:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs uzdod, Izpildītājs apņemas veikt sekojošus darbus:
„Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Jaunbūves (Liepājas ielā) mikrorajonā,
Daugavpilī”
un/vai
„Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Vecstropu mikrorajonā, Daugavpilī”
Līguma 1.1.puntā minēto darbu izpildei nepieciešamo darbu un materiālu uzskaitījums
noradīts abu Pušu parakstītajā, šī līgumā esošajā Koptāmē (pielikums Nr.1) un Izvērstās
būvniecības tāmēs (Pielikums Nr.2).
Par 1.1.punktā norādīto darbu izpildi pasūtītājs maksā Izpildītājam _____________ LVL
(____________ lati, ____sant.), kas pieskaitot PVN 22% _____ LVL (_____________
lati, __sant.), ir _______LVL (____________________ lati, ______ sant.).
Ja darbu veikšanas procesā noskaidrojas, ka nepieciešami veikt papildus darbus, ko nebija
iespējams paredzēt sastādot tāmi:
1.4.1. Izpildītājs 1 (vienas) darba dienas laikā pa faksu informē Pasūtītāja par līguma
izpildi atbildīgo personu (līguma 17.1.punkts) par radušos situāciju.
1.4.2. 3 (trīs) darba dienu laikā, piedaloties pušu atbildīgajiem pārstāvjiem un
nepieciešamības gadījumā arī tehniskā projekta autoram un objekta vai nekustamā
īpašuma, kura notiek līguma 1.1punktā minētie darbi īpašniekam, tiek sastādīts un
parakstīts defektu akts 2 (divos) eksemplāros.
1.4.3. Pasūtītāja par līguma izpildi atbildīgā persona iesniedz defekta akta abus
eksemplārus apstiprināšanai Pasūtītāja pārstāvim. Defektu aktu Pasūtītājs izskata
un apstiprina 2 (divu) darba dienu laikā, pēc kā 1 (viens) eksemplārs tiek atgriezts
Izpildītājam.
1.4.4. Izpildītājs pamatojoties uz Pasūtītāja pārstāvja apstiprināto defektu aktu sastāda
un no savas puses paraksta tāmi, papildus darbu izpildes kalendāro grafiku un
vienošanās projektu par izmaiņām līgumā, kas tiek iesniegti Pasūtītājam. Ja
Pasūtītājam nav iebildumu pret Izpildītāja sagatavoto dokumentāciju, tā
likumīgais pārstāvis to paraksta un 1 (vienu) minētās dokumentācijas eksemplāru
atgriež Izpildītājam.
2.
Darbu izpildes termiņi
Darbu izpildes termiņš pusēm vienojoties tiek noteikt saskaņā ar darbu izpildes
grafiku, kurš ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa (Pielikums Nr.2.).
Darbu uzsākšana:
________________
Darbu pabeigšana:
________________ (ne vēlāk kā līdz 01.10.2012.)
Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam jāsaņem, no Pasūtītāja atbildīgās personas
rakstiska atļauja par darbu uzsākšanu.
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3.
Pušu tiesības un pienākumi
Pasūtītāja pienākumi:
3.1.1. Pieņemt izpildītāja kvalitatīvi izpildītos darbus, atbilstoši līguma noteikumiem;
3.1.2. Savlaicīgi veikt visus šajā līgumā noteiktos maksājumus;
3.1.3. Iepazīstināt Izpildītāju ar darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības un
Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumiem;
3.1.4. Norīkot par līguma izpildes gaitu atbildīgo personu;
3.2.
Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbu izpildi, ja Izpildītāja darbības vai bezdarbības
rezultātā ir radušies vai var rasties personāla veselības un dzīvībai bīstami apstākļi vai
materiālie zaudējumi Pasūtītājam.
3.3.
Izpildītāja pienākumi:
3.3.1.
Izpildīt līguma 1.1.punkta norādītos darbus saskaņā ar līguma noteikumiem un
atklātā konkursa piedāvājumu.
3.3.2.
Par saviem līdzekļiem iegūt visas nepieciešamās atļaujas (ieskaitot būvatļaujas un
visas citas nepieciešamās darba atļaujas), tehniskos noteikumus, sertifikātus vai
licences no valsts vai pašvaldību institūcijām vai sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējiem, kā arī nepieciešamos saskaņojumus, ja minētais nepieciešams līguma
1.1.punkta un līguma pielikumos minēto darbu veikšanai un nodošanai.
3.3.3.
Norīkot darbu veikšanai vadītāju. Darbu vadītāju Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt
vienīgi ar Pasūtītāja piekrišanu, norīkojot citu darbu vadītāju ar līdzvērtīgu pieredzi
un kvalifikāciju.
3.3.4.
Darbu izpildē ievērot visus likumus un normatīvos aktus, ieskaitot pašvaldību
izdotos normatīvos aktus un nacionālos standartus, kas ir spēkā attiecībā uz darbiem
to izpildes laikā.
3.3.5.
Atlīdzināt Pasūtītājam zaudējumus, kas tam radušies līguma 4.4. punkta neizpildes
rezultātā, ieskaitot zaudējumus no trešo personu prasībām, uzliktajiem naudas
sodiem u.tml.
3.3.6.
Nomaksāt visus nodokļus un nodevas, kas Izpildītājam jāmaksā saskaņā ar LR
likumdošanu saistībā ar darbu veikšanu šī līguma ietvaros.
3.3.7.
Piesaistīt šī līguma izpildei nepieciešamo darbaspēku, kā arī apmaksāt visus ar tā
piesaistīšanu saistītos izdevumus.
3.3.8.
Nodrošināt darbu izpildi ar tam nepieciešamām iekārtām un materiāliem, ciktāl
līgumā nav noteikts pretējais. Visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtu izmantošanu
un materiālu piegādi, ir iekļautas līguma cenā.
3.3.9.
Darbu izpildes laikā uzturēt kārtībā darbu izpildes vietu, nepieciešamības gadījumā
nodrošināt brīdinājuma zīmju izlikšanu, speciāla apgaismojuma uzstādīšanu un
darbu izpildes vietas apsardzi. Pēc darbu pabeigšanas, līdz pieņemšanas-nodošanas
akta parakstīšanai sakopt un savest kārtībā darbu izpildes vietu, izvest atkritumus,
bet darbu izpildes laikā demontētās iekārtas un caurules nodot Pasūtītājam.
3.3.10. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkurām sava personāla darbībām Būvlaukumā, tai skaitā
par Pasūtītāja palīgpersonālam dotajiem norādījumus. Par nelaimes gadījumiem, tai
skaitā miesas bojājumiem Darbu veikšanas laikā atbild Izpildītājs, ja vien tie nav
notikuši Pasūtītāja vainas dēļ.
3.3.11. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, pretenzijām, soda naudām un izdevumiem,
kas varētu rasties Pasūtītājam vai trešajām personām sakarā ar šī Līguma, kā arī
normatīvo aktu neievērošanu, ja tādus izdarījis Izpildītājs vai viņa personāls.
3.3.12. Nodrošināt Pasūtītāja pilnvarotām personām brīvu pieeju darbu izpildes vietās, lai
Pasūtītājs varētu pārbaudīt darbu gaitu un darbu kvalitāti. Izpildītājam ir pienākums,
savu iespēju robežās, sniegt Pasūtītāja pilnvarotajām personām nepieciešamo
tehnisko palīdzību šādu pārbaužu veikšanā.
3.1.
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Ja, pārbaudot darbus, tiek konstatēts, ka tie neatbilst līguma noteikumiem, vai
normatīvo aktu prasībām, Izpildītājam ir pienākums, Pasūtītāja atbildīgās personas
norādītajā laika periodā, par saviem līdzekļiem veikt nepieciešamos labojumus vai
darbības, lai nodrošinātu darbu atbilstību noteiktajām prasībām vai novērstu
pieļautos pārkāpumus.
Nodrošināt pasūtītāja pilnvarotai personai iespēju piekļūt tehniskajai
dokumentācijai, dažādu mērījumu un pārbaužu rezultātiem vai citai informācijai, kas
saistīta ar darbu izpildes vietu un darbu izpildi.
Pirms darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam darbu
izpildes tehnisko izpilddokumentāciju kopā ar Daugavpils Būvvaldes aktu
(atzinumu) par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

4. Apakšlīgumi
Izpildītājs jebkuru apakšlīgumu saistībā ar darbu izpildi drīkst slēgt tikai ar atklātā
konkursa piedāvājumā norādītajiem uzņēmumiem un par norādītajiem darbu apjomiem.
Līgumu slēgšana ar atklātā konkursa piedāvājumā nenorādītiem apakšuzņēmējiem,
iespējama tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Noslēgtā apakšlīguma noteikumi
nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem.
Izpildītājs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par apakšuzņēmēju
pienācīgu Darbu veikšanu un šī Līguma noteikumu ievērošanu.

5. Līguma izpildes nodrošinājums
5.1. Izpildītājam līdz darbu uzsākšanai, atbilstoši atklātā konkursa nolikuma prasībām , līguma
2.2.punktā paredzētās darbu atļaujas saņemšanai, jāiesniedz Pasūtītājam līguma izpildes
nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no 1.3.punktā minētās kopējās summas ar
PVN 22%.
5.2. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt bankas garantijas oriģinālām, saskaņā ar atklātā
konkursa nolikumā noteikto paraugu, ko izdevusi Pasūtītājam pieņemama labas
reputācijas banka. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju un
jāsatur garantētāja saistība segt līgumsodu un Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.
5.3. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs, atgriež bankai, informējot par to Izpildītāju, ne
vēlāk kā 10 (desmit) dienas pēc visu darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas
datuma.
6.1.
6.2.

7.1.

7.2.

6. Riska garantija
Atbildību par darbu izpildes vietas uzturēšanu, saglabāšanu, bojāšanu un iznīcināšanu līdz
nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim uzņemas Izpildītājs.
Cilvēku traumu un Pasūtītāja ar darbu izpildi nesaistītā īpašuma vai trešo personu īpašuma
bojāšanas vai iznīcināšanas risku, ja tas ir radies darbu izpildes gaitā vai kā to tiešās sekas
uzņemas Izpildītājs. Šie noteikumi neattiecās uz gadījumu, ja cilvēku traumas vai
kaitējums ir radies Pasūtītāja vai viņa pārstāvju vainas dēļ.
Visi nelaimes gadījumi, kas notikuši darbu izpildes vietā, tiek izmeklēti saskaņā ar LR
normatīvajiem aktiem.
7. Apdrošināšana
Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic būvniecības visu risku (materiālie zaudējumi un
civiltiesiskā atbildība) apdrošināšanu, kur apdrošināšanas nodrošinājuma apmēri un
termiņi noteikti atbilstoši atklātā konkursa nolikumam.
Izpildītājs līdz darbu uzsākšanai nodrošina Pasūtītāju ar pierādījumiem, ka apdrošināšana,
kāda paredzēta līgumā, ir izdarīta un līdz darba uzsākšanai uzrāda Pasūtītājam
apdrošināšanas polises.
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Izpildītājs, izņemot gadījumus, kad līgumā paredzēts pretējais, atbrīvo Pasūtītāju no
visiem zaudējumiem un prasībām par:
7.3.1. jebkuras personas nāvi un nelaimes gadījumu, ja saskaņā ar izmeklēšanas
rezultātiem Izpildītājs tiek atzīts par vainīgu;
7.3.2. zaudējumu vai kaitējumu jebkuras personas īpašumam, kas radušies darbu
izpildē, jeb novēršot trūkumus tajos, pret visām prasībām, izdevumiem un
izmaksām, kas radušās attiecībā uz tiem vai saistībā ar tiem.
8. Garantijas
Garantijas termiņš līguma 1.1.punktā minētajiem darbiem pēc objekta nodošanas
ekspluatācijā ir 24 (divdesmit četri) mēneši.
Izpildītājs garantē uzstādīto iekārtu un izmantoto materiālu atbilstību tehniskajām
prasībām un to drošu ekspluatāciju garantijas laikā.
Garantijas laikā radušos bojājumus un atklātos defektus, kuru iemesls ir nepareiza darba
tehnoloģija vai zemas kvalitātes Izpildītāja piegādātie materiāli un iekārtas, par ko
Pasūtītājs rakstiski paziņojis Izpildītājam, Izpildītājs novērš uz sava rēķina.
Izpildītāja pienākums novērst arī atklāto bojājumu vai defektu ietekmi uz citām iekārtām.
Ja Izpildītājs, saņēmis Pasūtītāja paziņojumu, nespēj novērst defektus 4 (četru) darba
dienu laikā, Pasūtītājs var rīkoties, veicot nepieciešamās darbības uz Izpildītāja rēķina un
riska, tai skaitā pieaicinot defektu novēršanai trešās personas pēc saviem uzskatiem.
Izdevumus, kas radušies Pasūtītājam novēršot defektus, kurus šajā punktā noteiktajā laikā
nav novērsis Izpildītājam, Pasūtītājam atmaksa Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc
attiecīga satura pieprasījuma un rēķina saņemšanas no Pasūtītāja.
9. Pārbaudes un Darbu pieņemšana
Izpildītājs uz sava rēķina objektā veic visas pārbaudes un inspekcijas, kas ir noteiktas
Tehniskajās prasībās. Pasūtītāja pilnvarotajām personām ir tiesības piedalīties šādās
pārbaudēs un inspekcijās.
Darbi tiek nodoti Pasūtītājam ar pieņemšanas nodošanas aktu pēc tam, kad darbi ir pilnībā
pabeigti, ir pabeigtas darbu un iekārtu pārbaudes. Abpusēji parakstītais pieņemšanas
nodošanas akts apliecina, ka visi Līguma 1.1.punktā un jebkurā līgumā pielikumā vai
papildinājumā, minētie darbi izpildīti pilnā apjomā, labā kvalitātē un saskaņā ar līguma
noteikumiem. Akts ir parakstāms un iesniedzams Pasūtītājam līdz līguma 2.1.punktā
minētajam termiņam. Līdz šī akta parakstīšanai darbi uzskatāmi par nenodotiem un
Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot šajā līgumā noteiktās soda sankcijas.
Gadījumā, ja pieņemot pasūtījumu, Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai
pretenzijas, puses, parakstot atsevišķu protokolu, vienojas par trūkumu novēršanas
termiņiem. Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem veikt šo trūkumu novēršanu.
Līdz šī akta parakstīšanai darbi uzskatami par nenodotiem un Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot
šajā līgumā noteiktās soda sankcijas.

10. Norēķinu kārtība
10.1. 10 (desmit) bankas darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas, pēc līguma
5.1.punktā minētā līguma izpildes nodrošinājuma saņemšanas un apdrošināšanas polišu
uzrādīšanas saskaņā ar līguma 7.1.punktu, Pasūtītājs iemaksā Izpildītājam priekšapmaksu
15% no līgumcenas LVL ____________(______________________), tai skaitā PVN
22% LVL ____________ (______________________________).
10.2. Gala norēķins par Izpildītāja izpildītiem darbiem paredzēts 20 (divdesmit) bankas darba
dienu laikā no abpusēji parakstītā pieņemšanas-nodošanas akta iesniegšanas.
10.3. Puses ir vienojušās, ka kompensācija par nokavētiem maksājumiem ir 0,1% no
nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma izdarīšanas dienu.
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11. Līgumslēdzēju atbildība
Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas
likumdošanu.
11.2. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek
atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.
11.3. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, Puses to risina Latvijas
Republikās Tiesā.
11.1.

12. Līguma noslēgšana un spēkā esamība
12.1. Līgums sagatavots latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem vienu
eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Izpildītājs.
12.2. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu
saistību izpildei.
13. Izmaiņas līgumā
13.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa
tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums
kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
13.2. Ja jebkurā Līguma izpildes brīdī Izpildītājs varētu sastapties ar apstākļiem, kas
neizbēgami aizkavēs Darbu izpildi, Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo
Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja
paziņojuma saņemšanas Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, pēc saviem ieskatiem, tas var
pagarināt Izpildītāja saistību izpildes termiņu. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē
abām Pusēm ar Līguma izmaiņām
14. Izpildes termiņu neievērošana
14.1. Ja Izpildītājs nepabeidz darbus līguma punktā 2.1. noteiktajā laikā, vai jebkurā tā
pagarinājumā, tad Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc atbilstoša satura rēķina un
pieprasījuma saņemšanas no Pasūtītāja samaksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no
līguma cenas par katru nokavēto dienu.
14.2. Šī summa var tikt ieturēta no Līguma izpildes nodrošinājuma, bet gadījumā, ja šīs
summas nepietiek – no maksājumiem Izpildītājam bez īpašas Izpildītāja piekrišanas.
14.3. Tomēr līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no viņa saistībām pabeigt Darbus un
neatbrīvo viņu no jebkādām citām saistībām un pienākumiem attiecībā pret Pasūtītāju
saskaņā ar šo Līgumu.
15. Līguma pārtraukšana
15.1. Līgums var tikt pārtraukts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai, Pusēm savstarpēji
vienojoties.
15.2. Izpildītājs ir tiesīgs pārtraukt līgumu:
15.2.1.jebkādu finansiālu iemeslu dēļ, kas radušies Pasūtītājam, ja Pasūtītājs līgumā
noteiktajos termiņos un kārtībā neveic darbu apmaksu, pirms tam dodot rakstisku
paziņojumu, kurā norādīts saprātīgs termiņš maksājumu veikšanai;
15.2.2.Pasūtītāja maksātnespējas gadījumā.
15.3. Pasūtītājs, neizmaksājot nekādu kompensāciju Izpildītājam, ir tiesīgs pārtraukt Līgumu,
rakstiski paziņojot par līguma pārtraukšanu ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms
līguma pārtraukšanas:
15.3.1. Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā nav iesniedzis Līguma izpildes
nodrošinājumu;
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15.3.2. Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis darbu izpildi, vai nav izpildījis
kādas savas saistības saskaņā ar līgumu, vai nespēj veikt darbus līgumā
noteiktajā termiņā un Pasūtītājs Izpildītāju ir brīdinājis par saistību neizpildi un
devis saprātīgu termiņu saistību izpildei;
15.3.3. Izpildītājs kļūst maksātnespējīgs, ir uzsācis likvidācijas procesu vai ir uzsākta
jebkāda cita darbība, kurai ir līdzīga ietekme;
15.3.4. Izpildītājs līdz darbu uzsākšanai nav nodrošinājis Pasūtītāju ar pierādījumiem, ka
apdrošināšana, kāda paredzēta līgumā, ir izdarīta un līdz darba uzsākšanai nav
uzrādījis Pasūtītājam apdrošināšanas polises un/vai līgumā noteiktā termiņā nav
iesniedzis apstiprināšanai darbu izpildes programmu.
15.4. Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājam bez kavēšanās un pienācīgā veidā jāpārtrauc
Darbi un jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu izdevumus.
15.5. Līguma pārtraukšanas gadījumā, Izpildītājs ir tiesīgs saņemt atlīdzību par tādiem līgumā
paredzētiem darbiem, kuri pilnībā pabeigti un nodoti ar aktu pirms līguma pārtraukšanas
dienas.
15.6. Katrai no pusēm pilnā apmērā jāsedz otras puses zaudējumi, kas radušies tādēļ, ka kāda
no pusēm nav izpildījusi vai nepienācīgi izpildījusi līgumu.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16. Force Majeure
Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai, nokavējuma procentu vai līgumsoda samaksai,
ja Līguma izpilde ir nokavēta vai Līgums nav ticis pienācīgi izpildīts nepārvaramas varas
apstākļu jeb Force Majeure gadījumā. Šī panta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem,
kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību
izpildi.
Šajā pantā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu, kurš nevarēja tikt paredzēts
un kuru attiecīgā Puse nevar iespaidot, un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai
nolaidību.
Ja izceļas Force Majeure situācija, Puse, kura nevar veikt Līguma izpildi, nekavējoties,
bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem
apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Puses nav vienojušās savādāk, tad abas
Puses turpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav
ierobežojuši Force Majeure. Attiecībā uz pārējām Līguma saistībām to izpildes laiks tiek
pagarināts par laika periodu, kas nepārsniedz termiņu, kādā darbojas Force Majeure
apstākļi.
Gadījumā, ja Force Majeure apstākļu ietekme turpinās ilgāk par 4 (četriem) mēnešiem un
Puses neredz iespēju turpināt šī Līguma izpildi, jebkurai no Pusēm ir tiesības pārtraukt
Līgumu.

17. Atbildīgās personas
17.1. Pasūtītāja atbildīgā persona par līguma izpildes gaitu ir Tīklu apkalpošanas iecirkņa vadītājs
Arkādijs Blaževičs (tālr.29638262, fakss 65407543).
17.2. Izpildītāja norīkotājs darbu vadītājs ir ______________________ (tālr.____________,
fakss____________).

18. Citi noteikumi
18.1. Visiem paziņojumiem, ko puses sūta viena otrai saskaņā ar līgumu, ir jābūt rakstiski un ir
jābūt nosūtītiem pa faksu vai ierakstītā vēstulē, vai nodotiem personīgi. Paziņojums tiek
uzskatīts par saņemtu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā
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vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā ar nosacījumu, ka paziņojuma saņemšana tiek
apstiprināta izsūtot apliecinājumu pa faksu..
18.2. Gadījumā, ja kāda no pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas
rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai pusei.
18.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no pusēm nosūta otrai, ir jābūt latviešu
un nosūtītai uz līgumā minētām pušu adresēm.
18.4. Līgums tā parakstīšanas brīdī sastāv no šādiem dokumentiem, kas ir uzskatāmi par
neatņemamu Līguma sastāvdaļu:
1. Līgums;
2. Koptāme (pielikums Nr.1);
3. Izvērstās būvniecības tāmes (pielikums Nr.2);
4. Darbu izpildes grafiks (pielikums Nr.3);
5. Izpildītāja piedāvājums (pielikums Nr.4);
6. Apstiprināto apakšuzņēmēju saraksts (pielikums Nr.5).
7. Līguma izpildes nodrošinājums (pielikums Nr.6);
8. Apdrošināšanas polise (pielikums Nr.7);
18.5. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai tāmes, kas tiek izstrādātas
pamatojoties uz Piedāvājuma Cenu tabulām, ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi līdz tāmē
paredzēto darbu uzsākšanai saskaņā ar laika grafiku. Katras atsevišķas tāmes cenai
jāatbilst attiecīgās koptāmes sadaļas cenai. Pasūtītājs izskata un apstiprina tāmes ne ilgāk
kā 5 (piecu) darba dienu laikā.
18.6. Puses vienojoties var veikt izmaiņas koptāmē, tāmēs un darbu izpildes laika grafikā ar
nosacījumu, ka netiek izmainīts darbu realizācijas gala termiņš, līguma cena un būtiski
netiek izmainīts piegāžu un darbu apjoms, ja nav būtiskas izmaiņas apstiprinātajā
tehniskajā projektā un darbu uzsākšanas termiņos.
Pasūtītājs:
Pašvaldības akciju sabiedrība
„Daugavpils siltumtīkli”
Reģ.Nr. 41503002945
Jur.adrese: 18. novembra ielā 4, Daugavpils,
LV-5401,
Tālr.+371 65407533
Konta Nr.LV87NDEA 0000 0820 40907

Izpildītājs:

No Pasūtītāja puses
M.Laudiņš

No Izpildītāja puses
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Pielikums Nr.1

Apliecinājums
Apliecinu, ka ne komersants _________________, ne personas, uz kuru iespējām komersants
________________________ balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā
noteiktajām prasībām, ne personas, kuram ir komersanta ______________________ pārstāvības
tiesības, vai personas, kurām ir lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz
komersantu _________________________,
1. ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis
neapstrīdams, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos,
krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā
noziedzīgā organizācijā.
2. ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis
neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā
vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas
cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija,
konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no
naudas soda.
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