APSTIPRINĀTS
Stopiņu novada domes
Iepirkuma komisijas
2015. gada 12.augustā sēdē
PUBLICĒTS paziņojums par grozījumiem IUB: 14.08.2015.

Atklāta konkursa „Stopiņu novada Kultūras centra jaunas būvniecības darbi”,
identifikācijas Nr. SND 2015/33 (AK)
Iepirkuma nolikuma grozījumi
Iepirkumu komisija nolēma:
1) Precizēt iesniedzamo dokumentu sarakstu, papildinot Nolikumu ar 4.2.6.6. punktu šādā redakcijā:
„4.2.6.6. izziņu (saskaņā ar paraugu 9.2. pielikumā) par pretendenta iesaistīto specializēto būvdarbu
vadītāju (ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāja; siltumapgādes, ventilācijas,
rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu būvdarbu vadītāja; elektroietaišu izbūves darbu
vadītāja; elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadītāja; ceļu būvdarbu vadītāja)
pieredzi iepriekšējo piecu gadu laikā (2010., 2011., 2012., 2013., 2014. gadā) vai 2015. gadā.
Izziņai pievieno pasūtītāja pozitīvu atsauksmi par katru izziņā minēto objektu, kā arī būvatļaujas,
būvdarbu vadītāja saistību raksta, būvdarbu žurnāla vai jebkura cita dokumenta, kas apliecina
izziņā norādītos faktus, apliecinātu kopiju.”
2) Izteikt Nolikuma 2.1.12. punkta ceturto teikumu šādā redakcijā:
„Brīvajiem finanšu līdzekļiem (kredītresursiem) jābūt pieejamiem šādā apjomā: ja pretendents
Nolikuma 2.1.11. un 3.4. punktā noteiktajā kārtībā piedāvā minimālo pārskata termiņu (t.i. vienu
kalendāra mēnesi) – vismaz 1 500 000,00 EUR (viens miljons pieci simti tūkstoši euro) apmērā; par
katru nākamo pretendenta piedāvātā pārskata termiņa mēnesi pieejamo līdzekļu apjoms jāpalielina
par 250 000,00 EUR (divi simti piecdesmit tūkstoši euro) (piem., ja piedāvātais pārskata periods ir
divi mēneši, pieejamo līdzekļu apjomam jābūt vismaz 2 000 000,00 EUR, ja trīs mēneši – vismaz 2
250 000,00 EUR apmērā utt.).”
3) Izteikt Nolikuma 3.4. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:
„Minimālais darbu pieņemšanas pārskata periods, par kuru tiks veikta apmaksa, ir viens kalendāra
mēnesis.”
4) Izteikt Nolikuma 5.1.6. punktā kritērija P2 aprakstu šādā redakcijā:
„P2 – pārskata perioda kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina šādā kārtībā:
Īsākais pārskata periods, par kuru veicama apmaksa līguma ietvaros, tiek noteikta 1 mēnesis. Ja
pretendents piedāvā minimālo pārskata periodu (1 mēnesis), tā piedāvājumam punkti šī kritērija ietvaros
netiek piešķirti.

Piedāvājumiem, kuros piedāvātais pārskata periods, par kuru veicama apmaksa, ir garāks par vienu
mēnesi, punkti tiek piešķirti pēc šādas formulas:
,

kur:

x – izvērtējamā piedāvājumā norādītais pārskata periods, par kuru veicama apmaksa, mēnešos (mēnešu
skaits);
y – garākais Iepirkuma procedūras ietvaros piedāvātais pārskata periods, par kuru veicama apmaksa,
mēnešos (mēnešu skaits);
25 – maksimālais pretendentam piešķiramo punktu skaits pārskata perioda kritērija ietvaros.”
5) Izteikt Nolikuma 6. pielikumu šādā redakcijā:
6. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
(Iepirkuma identifikācijas Nr. SND2015/33(AK))
(dokumentu sagatavo uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma
un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām)

Iepirkuma identifikācijas Nr.SND2015/33(AK)
_____, 2015.gada____.______________
Nr._____

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvātā līgumcena
Mēs <pretendenta nosaukums> piedāvājam veikt atklātā konkursā „Stopiņu novada Kultūras
centra jaunas būvniecības darbi” (Identifikācijas Nr. SND2015/33(AK)) un tehniskajā projektā minētos
darbus, saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu, tajā noteiktajā laikā un veidā par šādu līgumcenu:
Būvdarbu cena euro bez PVN
_________________________________________
(rakstīt cipariem un vārdiem)
Apliecinām, ka esam iepazinušies ar objektu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt darbu
izpildi un samaksas noteikšanu par darbu izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai atbilstošus
apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, būves vietas atrašanos, tiesību normas,

darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus,
un ņēmām vērā minētos apstākļus, nosakot līgumā minēto samaksu par darbu izpildi – līgumcenu. Tāpēc
līgumcenu un darbu izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie darbu izpildes apstākļi.
Apliecinām, ka tāmēs ir iekļauti visi darbi un materiāli, pat ja pasūtītājs tos nav iekļāvis
tehniskajā specifikācijā un/vai būvniecības projektā, bet to nepieciešamība no tiem izriet un ir objektīvi
paredzama.
Apliecinām, ka lokālajās tāmēs ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un
mehānismi, kā arī izdevumi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un
spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša būvdarbu veikšana pilnā apmērā.
Apliecinājums par būvdarbu kvalitātes garantiju
Ar šo apliecinām, ka, ja ar mums tiks noslēgts publiskā iepirkuma līgums, tā izpildē nodrošināsim
būvdarbu, tai skaitā pielietoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju kvalitātes garantijas termiņu ___
(vārdiem)* kalendāra mēneši pēc būves nodošanas un pieņemšanas ekspluatācijā. Garantijas saistības
apjoms ir ne mazāk kā 5% no publiskā iepirkuma līgumcenas. Garantijas saistības izpilde notiek saskaņā
ar konkursa Nolikumam pievienotā publiskā iepirkuma līguma noteikumiem.
Ar šo apliecinām un garantējam, ka ja ar mums tiks noslēgts publiskā iepirkuma līgums, mūsu
būvdarbu, tai skaitā pielietoto materiālu, tehnoloģiju un konstrukciju kvalitātes garantijas saistība pilnā
apmērā (apjoms un termiņš) tiks pastiprināta ar kredītiestādes neatsaucamu beznosacījumu garantiju
saskaņā ar atklāta konkursa Nolikuma prasībām.
Ar šo apliecinām, ka iepirkuma piedāvājumā iekļautie materiāli, konstrukcijas un tehnoloģijas
atbilst tehniskajai specifikācijai, to izmantošana atļauta konkrēto būvdarbu veikšanā Latvijas Republikā.
* Garantijas termiņa priekšlikums nedrīkst būt mazāks par atklāta konkursa Nolikumā noteikto minimālo
garantijas termiņu; garantijas priekšlikumu drīkst iesniegt tikai kopā par būvdarbiem, pielietotajiem
materiāliem, konstrukcijām un tehnoloģijām.
Apliecinājums par izpildīto Darbu pieņemšanas pārskata periodu
Ar šo apliecinām, ka ja ar mums tiks noslēgts publiskā iepirkuma līgums, darbu pieņemšanas
pārskata periods, par kuru pasūtītājam tiks piestādīta darbu izpildi pamatojošā dokumentācija, tiks noteikts
___ (vārdiem) kalendāra mēnešu* apmērā.
* Minimālais darbu pieņemšanas pārskata periods, par kuru veicama apmaksa, ir viens kalendāra
mēnesis. Pārskata periodu nosaka pilnos kalendāra mēnešos.

(Amata nosaukums)
Z.V.

(paraksts)

(Paraksta atšifrējums)

