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1. Informāciju par iepirkuma priekšmetu:
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs KND/2014/41-KPFI.
1.2. Iepirkuma priekšmets ir energoefektivitātes paaugstināšanai nepieciešamo būvdarbu
veikšana saskaņā ar Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām no
Valsts budžeta programmas „Klimata pārmaiņu finanšu instruments” līdzfinansētā
projekta ietvaros. Būvdarbi veicamai saskaņā ar ēku energoaudita pārskatiem,
tehniskās apsekošanas atzinumiem, fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma
kartēm; inženiertehniskajām shēmām AVK sistēmām un Pasūtītāja norādītajiem
būvdarbu apjomiem.
1.3.

Būvdarbi tiks īstenoti projektu „Kocēnu pamatskolas energoefektivitātes
paaugstināšana”, „Rubenes sporta nama energoefektivitātes paaugstināšana”, un
„Sabiedriskās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” pasākumu īstenošanai, kuriem
piesaistīts Klimata pārmaiņu instrumenta finansējums.

1.4. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 (trīs) daļās;
1.4.1. Iepirkuma daļā Nr. 1 - būvdarbu veikšana Kocēnu pamatskolā, Alejas
iela 2, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads Kadastra Nr.
96640080239001;
1.4.2. Iepirkuma daļā Nr. 2 - būvdarbu veikšana Rubenes sporta hallē,
Nākotnes iela 2, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads Kadastra
Nr. 96640150122002;
1.4.3. Iepirkuma daļā Nr. 3 - būvdarbu veikšana daudzfunkcionālajā
sabiedriskajā ēkā, Kultūras iela 1, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts,
Kocēnu novads Kadastra Nr. 96960010072001;
1.5. Pretendents var iesniegt savu piedāvājumu par vienu vai vairākām Iepirkuma
procedūras nolikumā noteiktajām daļām.
1.6. Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir ne vēlāk kā 2015. gada 13.aprīlis.1 Norēķins par
izpildītajiem darbiem tiks veikts, ievērojot līguma projekta noteikumus.
1.7. Pretendentam jānodrošina izpildīto darbu kvalitātes garantijas termiņš ne īsāks kā 60
(sešdesmit) kalendārie mēneši, skaitot no darbu pieņemšanas-nodošanas akta
abpusējas parakstīšanas dienas.
1.8. Iepirkuma procedūra - Atklāts konkurss, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
nosacījumiem. Iepirkuma procedūras Nolikuma un pielikumu elektroniskā versija ir brīvi
pieejama Kocēnu novada domes mājas lapā internetā www.kocenunovads.lv. Sadaļā
“Iepirkumi”
1.9. Kopējā plānotā līgumcena 1 000 000,00 euro : I daļā – 500 000,00 EUR; II daļā – 300
000 EUR; III daļā 200 000 EUR.
1.10. Līgums par būvdarbu izpildi tiks slēgts, ja Pasūtītājam tiks piešķirts līdzfinansējums
Iepirkuma procedūras dokumentācijā noteikto darbu izpildei no valsts budžeta
programmas „Klimata pārmaiņu finanšu instruments”.
1.11. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 2% apmērā
no paredzamās būvdarbu līgumcenas katrā iepirkuma daļā, tas ir I daļā - 10 000,- euro;
II daļā 6000,- euro, III daļā 4000,- euro.
2. Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas
2.1.Piegādātājam piecos iepriekšējos gados (2009., 2010., 2011., 2012., 2013 un 2014.gadā
līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir jābūt galvenā būvuzņēmēja pieredzei
vismaz 3 (trīs) publisku ēku vai daudzstāvu daudzdzīvokļu namu būvniecībā (darbi
pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā), kas katra atbilst visiem zemāk minētajiem
nosacījumiem:
2.1.1. Ja pretendents iesniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma procedūras daļu Nr.1:

2.1.1.1. darbu izpildes vērtība nav mazāka kā 300 000,00 EUR (trīs simti tūkstoši
eiro, 00 centi), bez PVN;
2.1.1.2. vismaz viena objekta būvdarbu ietvaros veikta zemes siltumsūkņa
uzstādīšana;
2.1.1.3. ēkā veikti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi un saskaņā ar
sertificēta energoaudita pārskatā norādīto tiek sasniegts CO 2 emisijas
samazinājums, kas ir ne mazāks kā 100 000 kgCO 2/gadā. CO2 emisijas
samazinājumu aprēķina no ēkas CO2 emisijas apjoma pirms energoefektivitātes
pasākumu veikšanas, atņemot ēkas CO2 emisijas apjomu pēc energoefektivitātes
pasākumu veikšanas;
2.1.1.4. ēkā visā būvniecības darbu izpildes laikā nav bijusi pārtraukta ēkas
paredzētās funkcijas izpilde.
2.1.2. Ja pretendents iesniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma procedūras daļu Nr.2:
2.1.2.1. darbu izpildes vērtība nav mazāka kā 200 000,00 EUR (divi simti tūkstoši
eiro, 00 centi), bez PVN;
2.1.2.2. ēkā veikti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi un saskaņā ar
sertificēta energoaudita pārskatā norādīto tiek sasniegts CO 2 emisijas
samazinājums, kas ir ne mazāks kā 80 000 kgCO 2/gadā. CO2 emisijas
samazinājumu aprēķina no ēkas CO2 emisijas apjoma pirms energoefektivitātes
pasākumu veikšanas, atņemot ēkas CO2 emisijas apjomu pēc energoefektivitātes
pasākumu veikšanas;
2.1.2.3. ēkā visā būvniecības darbu izpildes laikā nav bijusi pārtraukta ēkas
paredzētās funkcijas izpilde.
2.1.3. Ja pretendents iesniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma procedūras daļu Nr.3:
2.1.3.1. darbu izpildes vērtība nav mazāka kā 150 000,00 EUR (viens simts
piecdesmit tūkstoši eiro, 00 centi), bez PVN;
2.1.3.2. ēkā veikti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi un saskaņā ar
sertificēta energoaudita pārskatā norādīto tiek sasniegts CO 2 emisijas
samazinājums, kas ir ne mazāks kā 50 000 kgCO 2/gadā. CO2 emisijas
samazinājumu aprēķina no ēkas CO2 emisijas apjoma pirms energoefektivitātes
pasākumu veikšanas, atņemot ēkas CO2 emisijas apjomu pēc energoefektivitātes
pasākumu veikšanas;
2.1.3.3. ēkā visā būvniecības darbu izpildes laikā nav bijusi pārtraukta ēkas
paredzētās funkcijas izpilde.
2.2. Pretendents darbu izpildei var piesaistīt šādus galvenos speciālistus.
2.2.1. Vienu atbildīgo būvdarbu vadītāju, kuram jāatbilst šādām prasībām:
2.2.1.1. iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2009., 2010., 2011., 2012., 2013. un
2014.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir veicis būvdarbu
vadīšanu (darbi pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā) kā atbildīgais būvdarbu
vadītājs vismaz 2 (divās) publiskās ēkās vai daudzstāvu daudzdzīvokļu namos
(darbi pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā), kas katra atbilst šādām prasībām:
2.2.1.1.1. Ja pretendents iesniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma procedūras daļu
Nr.1 – Iepirkuma procedūras nolikuma 2.1.1.1. – 2.1.1.4. punktā noteiktajām
prasībām;
2.2.1.1.2. Ja pretendents iesniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma procedūras daļu
Nr.2 – Iepirkuma procedūras nolikuma 2.1.2.1. – 2.1.2.3. punktā noteiktajām
prasībām;
2.2.1.1.3. Ja pretendents iesniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma procedūras daļu
Nr.3 – Iepirkuma procedūras nolikuma 2.1.3.1. – 2.1.3.3. punktā noteiktajām
prasībām;

2.2.1.2. ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām
būvniecības jomā - būvprakses sertifikātu ēku būvdarbu vadīšanā, sertifikāts ir spēkā
esošs, ja pretendents piesaista ārvalstu speciālistu - tam līdz būvdarbu uzsākšanai
jābūt ieguvušam sertifikātu attiecīgo būvdarbu veikšanai.
2.2.2. Vienu būvdarbu vadītāju, kuram jāatbilst šādām prasībām:
2.2.2.1. iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2009., 2010., 2011., 2012., 2013. un
2014.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir veicis būvdarbu
vadīšanu (darbi pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā) kā atbildīgais būvdarbu
vadītājs vismaz 2 (divās) publiskās ēkās un daudzstāvu daudzdzīvokļu namos (darbi
pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā), kas katra atbilst šādām prasībām:
2.2.2.1.1. Ja pretendents iesniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma procedūras daļu
Nr.1 – Iepirkuma procedūras nolikuma 2.1.1.1. un 2.1.1.4. punktā noteiktajām
prasībām;
2.2.2.1.2. Ja pretendents iesniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma procedūras daļu
Nr.2 – Iepirkuma procedūras nolikuma 2.1.2.1. un 2.1.2.3. punktā noteiktajām
prasībām;
2.2.2.1.3. Ja pretendents iesniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma procedūras daļu
Nr.3 – Iepirkuma procedūras nolikuma 2.1.3.1. un 2.1.3.3. punktā noteiktajām
prasībām;
2.2.2.2. ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām
būvniecības jomā - būvprakses sertifikātu ēku būvdarbu vadīšanā, sertifikāts ir spēkā
esošs, ja pretendents piesaista ārvalstu speciālistu - tam līdz būvdarbu uzsākšanai
jābūt ieguvušam sertifikātu attiecīgo būvdarbu veikšanai.
2.2.3. Speciālo būvdarbu vadītāju, kurš atbilst šādām prasībām:
2.2.3.1. iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2009., 2010., 2011., 2012., 2013. un
2014.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir veicis siltumapgādes
un ventilācijas sistēmu izbūves būvdarbu vadīšanu vismaz 2 (divās) publiskās ēkās
vai daudzstāvu daudzdzīvokļu namos(darbi pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā),
kas katra atbilst šādām prasībām:
2.2.3.1.1. Ja pretendents iesniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma procedūras daļu
Nr.1 – Iepirkuma procedūras nolikuma 2.1.1.1. – 2.1.1.4. punktā noteiktajām
prasībām;
2.2.3.1.2. Ja pretendents iesniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma procedūras daļu
Nr.2 – Iepirkuma procedūras nolikuma 2.1.2.1. – 2.1.2.3. punktā noteiktajām
prasībām;
2.2.3.1.3. Ja pretendents iesniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma procedūras daļu
Nr.3 – Iepirkuma procedūras nolikuma 2.1.3.1. – 2.1.3.3. punktā noteiktajām
prasībām;
2.2.3.2. ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām
būvniecības jomā - būvprakses sertifikātu siltumapgādes un ventilācijas sistēmu
būvdarbu vadīšanā, sertifikāts ir spēkā esošs, ja pretendents piesaista ārvalstu
speciālistu - tam līdz būvdarbu uzsākšanai jābūt ieguvušam sertifikātu attiecīgo
būvdarbu veikšanai.
2.2.4. Par darba aizsardzību atbildīgā persona, kura līguma izpildes laikā veiks darba
aizsardzības funkcijas saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra
noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citu
normatīvo aktu noteikumiem.
2.2.5. Par ugunsdrošību atbildīgā persona, kas apguvusi atbilstošu apmācību
ugunsdrošības jomā saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu
Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi” 8. punktu.
3. Piedāvājuma vērtēšana un izvēles kritēriji
3 . 1 . Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko un
finansiālo piedāvājumu atbilstības pārbaudi iepirkumu komisija veic slēgtā
sanāksmē.

3.2. Piedāvājumu vērtēšanu komisija veic 3 (trijos) posmos.
3.2.1. Pirmais posms – piedāvājumu noformējuma, iesniegto dokumentu un
pretendenta atbilstības kvalifikācijas prasībām pārbaude: iepirkuma komisija
pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma
prasībām un iesniegto pretendentu atlases dokumentu atbilstību nolikuma
prasībām.
3.2.2. Otrais posms – tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude. Iepirkuma
komisija novērtē, vai tehniskais piedāvājums atbilst Iepirkuma procedūras
nolikumā noteiktajām prasībām.
3.2.3. Trešais posms – finanšu piedāvājumu vērtēšana atbilstoši piedāvājumu
izvēles kritērijiem.
3.2.4. Iepirkuma komisija pārbauda vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu,
un vai finanšu piedāvājums nav nepamatoti lēts atbilstoši Publisko iepirkumu
likuma 56. panta trešajā daļā un 48. pantā norādītajam.
3.3. Iepirkumu komisija izvēlēsies piedāvājumu, kas atbilst Nolikuma prasībām un tehniskajai
specifikācijai un būs ar viszemāko cenu katrā iepirkuma daļā atsevišķi.
4. Piedāvājums tiek noraidīts, ja:
4.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai
neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām,
4.2. Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai neatbilst
Nolikumā noteiktajām prasībām.
4.3. pretendents, Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, apakšuzņēmējs, kura
veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, kāds no to
darbiniekiem vai piedāvājumā norādītā persona atbilst Publisko iepirkumu likuma
11.panta ceturtajā daļā noteiktajiem konkurenci ierobežojošajiem kritērijiem,
4.4. pretendents, Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, vai apakšuzņēmējs, kura
veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, atbilst
kādam no izslēgšanas Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā,
4.5. pretendents nav iesniedzis Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst
Pretendenta kvalifikācijas prasībām,
4.6. piedāvājumā ietvertais Tehniskais piedāvājums vai Finanšu piedāvājums neatbilst
Nolikumā noteiktajām prasībām,
4.7. piedāvājumā ir ietverta nepatiesa informācija par pretendentu, Personu, uz kuras
iespējām pretendents balstās, vai apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz
20 procenti no iepirkuma līguma summas, ja šī informācija ir būtiska pretendenta
atbilstības Pretendenta kvalifikācijas prasībām izvērtēšanā,
4.8. pretendents Nolikumā noteiktajā termiņā par pretendentu, Personu, uz kuras iespējām
pretendents balstās, vai apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20
procenti no iepirkuma līguma summas, neiesniedz izziņas, kas apliecina to atbilstību
Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, ja nepieciešamo informāciju pasūtītājs
nevarēs saņemt publiskajās datu bāzēs.
4.9. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt
noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.
5. Piedāvājumu atvēršana:
Iepirkumu komisija 2014. gada 5. janvārī plkst. 1400, saskaņā ar Iepirkuma procedūras
nolikuma KND/2014/41-KPFI noteikumiem:
5.1. Komisijas priekšsēdētājs paziņo klātesošajiem komisijas sastāvu.
5.2. Komisijas priekšsēdētājs nolasa saņemto piedāvājumu sarakstu (Pielikums Nr. 1).
5.3. Klātesošie dalībnieki reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā (Pielikums Nr.

5.3.1 Piedāvājumu atvēršanā piedalās SIA “LAGRON” pārstāvis Sergejs
Tarabarinovs; SIA “Campaign” pārstāvis Māris Sedlenieks; personu apvienības
“AVL&KOGER” pārstāvis Oskars Bāliņš; SIA “EKERS” pārstāvis Mārtiņš Bošs; SIA
“SCO CENTRS” pārstāvis Zane Udrovska; SIA” Abora” pārstāvis Gatis Ankalniņš; SIA
“DGS”, SIA “ReBuild” un SIA “POLDERIS” pārstāvis Regnārs Šenbergs.
5.4. Katrs komisijas loceklis parakstījis apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu
uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to
saistīts Publisko iepirkumu likuma 23. panta pirmās daļas izpratnē.
5.5. Iepirkumu komisija fiksē saņemtos piedāvājumus to iesniegšanas secībā:
PRETENDENTS/KRITĒRIJS
Personu apvienība
”AVL&KOGER”:
Pilnsabiedrība ”Aquatica
Waterworks Latvia” , Reģistācijas
Nr.50103283201;

Iesniegšanas laiks

Adrese

05.01.2015. plkst. 12:28

Blaumaņa iela 5A-28, Rīga,
LV-1011;
Artilērijas iela 40, Rīga, LV1009

SIA “KOGER VIDE”, Reģ.nr.
40003884717
S I A “ L A G R O N ” , Reģistrācijas
Nr.41503055270

05.01.2015. plkst. 13:02

Dunduru iela 3, Daugavpils,
LV-5404

SIA “SCO Centrs”, Reģistrācijas
Nr. 44103002148

05.01.2015. plkst. 13:32

Vanagu iela 2,
Valmiermuiža, Valmieras
pagasts, Burtnieku novads,
LV-4219

SIA “EKERS”, Reģistrācijas Nr.
44103001903

05.01.2015. plkst. 13:46

Tērbatas iela 33, Valmiera,
LV-4201

SIA “ABORA”, Reģistrācijas Nr.
40003215743

05.01.2015. plkst. 13:50

Duntes iela 10, Rīga, LV1013
Granīta iela 33 k-5, Acone,
Salaspils pagasts, Salaspils
novads, LV-2119;

Personu apvienība - SIA "DGS",
Reģistrācijas Nr. 40003261723,
SIA "ReBuild", Reģistrācijas Nr.
40103599932,

05.01.2015. plkst. 13:56

SIA "POLDERIS", Reģistrācijas Nr.
47403004713,

Kr. Barona iela 88 k-2, Rīga,
LV-1001;
Peldu iela 2F, Daugavmala,
Tīnūžu pagasts, Ikšķiles
novads, LV-5052

5 . 6 . Iepirkumu komisija atver iesniegtos piedāvājumus, pēc piedāvājumu atvēršanas
komisijas priekšsēdētājs paziņo pretendentu piedāvāto cenu katrā daļā (Tabula Nr.2):
I daļa - “Būvdarbu veikšana Kocēnu pamatskolā”
PRETENDENTS/KRITĒRIJS

Cena par daļu PVN EUR

Cena par daļu

kopā ar PVN
EUR

kopā bez PVN
EUR
Personu apvienība ”AVL&KOGER”
SIA “SCO Centrs”
SIA “EKERS”
SIA “ABORA”

457 665,71

96 109,80

553 775,51

528 888,00

111 066,48

639 954,48

477 797,40

100 337,45

578 134,85

507 211,22

106 514,36

613 725,58

PRETENDENTS/KRITĒRIJS

Piedāvājuma nodrošinājums

Personu apvienība ”AVL&KOGER”:
Pilnsabiedrība ”Aquatica Waterworks
Latvia” , Reģistācijas Nr.50103283201;
SIA “KOGER VIDE”, Reģ.nr. 40003884717

Pretendents iesniedzis AAS „Gjensidige
Baltic” piedāvājuma nodrošinājumu par
summu EUR 10 000.00 (desmit tūkstoši
eiro).

SIA “SCO Centrs”, Reģistrācijas Nr.
44103002148

Pretendents iesniedzis „BTA Insurance
Company” izsniegtu piedāvājuma
nodrošinājumu par summu EUR 10 000.00
(desmit tūkstoši eiro 00 centi).

SIA “EKERS”, Reģistrācijas Nr.
44103001903

Pretendents iesniedzis „BTA Insurance
Company” izsniegtu piedāvājuma
nodrošinājumu par summu EUR 10 000.00
(desmit tūkstoši eiro 00 centi).

SIA “ABORA”, Reģistrācijas Nr.
40003215743

Pretendents iesniedzis „Baltikums"
piedāvājuma nodrošinājumu par summu
EUR 10 000.00 (desmit tūkstoši eiro 00
centi).

II daļa - “Būvdarbu veikšana Rubenes sporta hallē”

PRETENDENTS/KRITĒRIJS
Personu apvienība ”AVL&KOGER”
SIA “SCO Centrs”
SIA “EKERS”

Cena par daļu
kopā bez PVN PVN EUR
EUR

Cena par daļu
kopā ar PVN
EUR

313 250,08

65 782,52

379 032,60

324 000,00

68 040,00

392 040,00

309 604,72

65 016,99

374 621,71

SIA “ABORA”
Personu apvienība - SIA "DGS", SIA
"ReBuild", SIA "POLDERIS"

PRETENDENTS/KRITĒRIJS

362 359,77

76 095,55

438 455,32

332 799,65

69 887,93

402 687,58

Piedāvājuma nodrošinājums

Personu apvienība ”AVL&KOGER”:
Pilnsabiedrība ”Aquatica Waterworks
Latvia” , Reģistācijas Nr.50103283201;
SIA “KOGER VIDE”, Reģ.nr. 40003884717

Pretendents iesniedzis AAS „Gjensidige
Baltic” piedāvājuma nodrošinājumu par
summu EUR 6 000.00 (seši tūkstoši eiro 00
centi).

SIA “SCO Centrs”, Reģistrācijas Nr.
44103002148

Pretendents iesniedzis „BTA Insurance
Company” piedāvājuma nodrošinājumu par
summu EUR 6 000.00 (seši tūkstoši eiro 00
centi).

SIA “EKERS”, Reģistrācijas Nr.
44103001903

Pretendents iesniedzis „BTA Insurance
Company” piedāvājuma nodrošinājumu par
summu EUR 6 000.00 (seši tūkstoši eiro 00
centi).

SIA “ABORA”, Reģistrācijas Nr.
40003215743

Pretendents iesniedzis Baltikums
piedāvājuma nodrošinājumu par summu
EUR 6 000.00 (seši tūkstoši eiro 00 centi).

Personu apvienība - SIA "DGS",
Reģistrācijas Nr. 40003261723,
SIA "ReBuild", Reģistrācijas Nr.
40103599932,
SIA "POLDERIS", Reģistrācijas Nr.
47403004713,

Pretendents iesniedzis AAS „Gjensidige
Baltic” piedāvājuma nodrošinājumu par
summu EUR 6 000.00 (seši tūkstoši eiro 00
centi).

III daļa - “Būvdarbu veikšana daudzfunkcionālajā sabiedriskajā ēkā”

PRETENDENTS/KRITĒRIJS
SIA “LAGRON”
SIA “SCO Centrs”
SIA “ABORA”
Personu apvienība - SIA "DGS", SIA
"ReBuild", SIA "POLDERIS"

Cena par daļu
kopā bez PVN PVN EUR
EUR

Cena par daļu
kopā ar PVN
EUR

181 800,03

38 178,01

219 978,04

141 000,00

29 610,00

170 610,00

261 332,38

54 879,80

316 212,18

232 045,33

48 729,52

280 774,85

PRETENDENTS/KRITĒRIJS
SIA “LAGRON”

Piedāvājuma nodrošinājums
Pretendents iesniedzis AAS „Gjensidige
Baltic” izsniegtu piedāvājuma nodrošinājumu
par summu EUR 4 000.00 (četri tūkstoši eiro
un 00 eiro centi).

SIA “SCO Centrs”, Reģistrācijas Nr.
44103002148

Pretendents iesniedzis „BTA Insurance
company” piedāvājuma nodrošinājumu
par summu EUR 4 000.00 (četri tūkstoši eiro
un 00 eiro centi).

SIA “ABORA”, Reģistrācijas Nr.
40003215743

Pretendents iesniedzis Baltikums
piedāvājuma nodrošinājumu par summu
EUR 4 000.00 (četri tūkstoši eiro un 00 eiro
centi).

Personu apvienība - SIA "DGS",
Reģistrācijas Nr. 40003261723,
SIA "ReBuild", Reģistrācijas Nr.
40103599932,
SIA "POLDERIS", Reģistrācijas Nr.
47403004713,

Pretendents iesniedzis AAS „Gjensidige
Baltic” izsniegtu piedāvājuma nodrošinājumu
par summu EUR 4 000.00 (četri tūkstoši eiro
un 00 eiro centi).

6. Piedāvājumu izvērtēšana
6.1. Iesniegtie piedāvājumi tiek izvērtēti saskaņā ar iepirkumu procedūras ID
Nr.KND2014/41-KPFI nosacījumiem: Iepirkumu komisija veic piedāvājuma noformējuma
pārbaudi un piedāvājuma atbilstības pārbaudi konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā.
I daļa “Būvdarbu veikšana Kocēnu pamatskolā”
N.P.K Nolikuma prasības
.

Personu
apvienība
"AVL&KOGER

SIA
“ S C O SIA “EKERS”
Centrs”

SIA “ABORA”

1.

Piedāvājuma
nodrošinājums

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

2.

Piedāvājuma
noformējums

Daļēji atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

3.

PIL
3 92
panta atbilst
izslēgšanas nosacījumu
neesamība

atbilst

atbilst

atbilst

4.

A p l i e c i n a j u m s p a r atbilst
pietiekamiem brīvajiem
finanšu līdzekļiem

atbilst

atbilst

atbilst

5.

V i d ē j a i s f i n a n š u atbilst
apgrozījums
un
likviditātes koeficents

atbilst

atbilst

atbilst

6.

A t b i l s t o š a p i e r e d z e , neatbilst
saskaņā ar būvobjektu

neatbilst

neatbilst

atbilst

sarakstu
7.

P i e d ā v ā t o g a l v e n o neatbilst
speciālistu atbilstība

neatbilst

neatbilst

atbilst

8.

K v a l i t ā t e s v a d ī b a s atbilst
sistēma

atbilst

atbilst

atbilst

9.

Vides vadības sistēma

atbilst

atbilst

atbilst

10.

Civiltiesiskās atbildības neatbilst
apdrošināšana

atbilst

atbilst

atbilst

11.

Bankas apliecinājums neatbilst
par kredīta izsniegšanu
līguma izpildei

atbilst

atbilst

atbilst

12.

Bankas
v a i neatbilst
apdrošināšanas s-bas
apliecinājums, ka tiks
izsniegts garantijas laika
nodrošinājums par
summu, kas sastāda 5%
no darbu izpildes
vērtības.

atbilst

atbilst

atbilst

13.

Apakšuzņēmēju
atbilstība

atbilst

atbilst

neatbilst

atbilst

14.

Tehniskais piedāvājums

neatbilst

atbilst

atbilst

atbilst

15.

Finanšu piedāvājums

atbilst

atbilst

atbilst

aritmētiska kļūda

atbilst

II daļa “Būvdarbu veikšana Rubenes sporta namā”
N.P.K Nolikuma prasības
.

Personu
apvienība
"AVL&KOGE
R

SIA “SCO SIA “EKERS” SIA “ABORA” Personu
Centrs”
apvienība SIA "DGS",
SIA
"ReBuild",
SIA
"POLDERI
S"

1.

Piedāvājuma
nodrošinājums

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

2.

Piedāvājuma
noformējums

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

3.

PIL
3 92
panta atbilst
izslēgšanas nosacījumu
neesamība

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

4.

A p l i e c i n a j u m s p a r atbilst
pietiekamiem brīvajim
finanšu līdzekļiem

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

5.

V i d ē j a i s f i n a n š u atbilst
apgrozījums
un
likviditātes koeficents

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

6.

A t b i l s t o š a p i e r e d z e , neatbilst
saskaņā ar būvobjektu
sarakstu

atbilst

atbilst

atbilst

neatbilst

7.

P i e d ā v ā t o g a l v e n o neatbilst

atbilst

atbilst

atbilst

neatbilst

speciālistu atbilstība
8.

K v a l i t ā t e s v a d ī b a s atbilst
sistēma

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

9.

Vides vadības sistēma

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

10.

Civiltiesiskās atbildības atbilst
apdrošināšana

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

11.

Bankas apliecinājums neatbilst
par kredīta izsniegšanu
līguma izpildei.

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

12.

Bankas
v a i neatbilst
apdrošināšanas s-bas
apliecinājums, ka tiks
izsniegts garantijas laika
nodrošinājums par
summu, kas sastāda 5%
no darbu izpildes
vērtības.

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

13.

Apakšuzņēmēju
atbilstība

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

14.

Tehniskais piedāvājums

neatbilst

atbilst

atbilst

atbilst

neatbilst

15.

Finanšu piedāvājums

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

III daļa “Būvdarbu veikšana daudzfunkcionālajā sabiedriskajā ēkā”
N.P.K Nolikuma prasības
.

SIA "LAGRON" S I A
Centrs”

“ S C O SIA “ABORA”

Personu
apvienība - SIA
"DGS", SIA
"ReBuild", SIA
"POLDERIS"

1.

Piedāvājuma
nodrošinājums

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

2.

Piedāvājuma
noformējums

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

3.

PIL
3 92
panta atbilst
izslēgšanas nosacījumu
neesamība

atbilst

atbilst

atbilst

4.

A p l i e c i n a j u m s p a r atbilst
pietiekamiem brīvajim
finanšu līdzekļiem

atbilst

atbilst

atbilst

5.

V i d ē j a i s f i n a n š u atbilst
apgrozījums
un
likviditātes koeficents

atbilst

atbilst

atbilst

6.

A t b i l s t o š a p i e r e d z e , neatbilst
saskaņā ar būvobjektu
sarakstu atbilstoši
nosacījumiem

atbilst

atbilst

neatbilst

7.

P i e d ā v ā t o g a l v e n o atbilst
speciālistu atbilstība

atbilst

atbilst

atbilst

8.

K v a l i t ā t e s v a d ī b a s atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

sistēma
9.

Vides vadības sistēma

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

10.

Civiltiesiskās atbildības atbilst
apdrošināšana

atbilst

atbilst

atbilst

11.

Bankas apliecinājums neatbilst
par kredīta izsniegšanu
līguma izpildei.

atbilst

atbilst

atbilst

12.

Bankas
v a i neatbilst
apdrošināšanas s-bas
apliecinājums, ka tiks
izsniegts garantijas laika
nodrošinājums par
summu, kas sastāda 5%
no darbu izpildes
vērtības.

atbilst

atbilst

atbilst

13.

Apakšuzņēmēju
atbilstība

Netiek
piesaistīti

Netiek piesaistīti atbilst

atbilst

14.

Tehniskais piedāvājums

neatbilst

atbilst

atbilst

neatbilst

15.

Finanšu piedāvājums

atbilst

atbilst

atbilst

atbilst

6.2. Pretendenti, kuru iesniegtie pretendentu kvalifikācijas dokumenti neatbilda konkursa
nolikumā izvirzītajām prasībām:
I daļa “Būvdarbu veikšana Kocēnu pamatskolā”
Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs

Noraidīšanas pamatojums

Personu apvienība ”AVL&KOGER”:
Neatbilstība 3.6.2.4. nolikuma prasībām
Pilnsabiedrība ”Aquatica Waterworks Pretendents, lai apliecinātu savu pieredzi, ir
Latvia” , Reģistācijas Nr.50103283201;
norādījis pieredzi 20 (divdesmit) objektos.
SIA “KOGER VIDE”, Reģ.nr. 40003884717
Pārbaudot norādīto informāciju, konstatējams, ka
norādītie objekti Piedāvājuma 34.-37.lpp Nr.3.,
4.,5.,11., 15., 16., 19., 20. Un 21. Neatbilst
Iepirkuma procedūras nolikuma
3.2.1.1.1.noteiktajām prasībām.

Pārbaudot norādīto informāciju, konstatējams, ka
norādītie objekti Piedāvājuma 34.-37.lpp Nr.7., 8.,
10., 18. Neatbilst Iepirkuma procedūras nolikuma
3.2.1.punkta prasībām, jo nav publiska ēka vai
daudzdzīvokļu nams.
No iesniegtās dokumentācijas konstatējams, ka
nevienā no objektiem būvdarbu ietvaros nav
veikta zemes siltumsūkņa uzstādīšana, līdz ar to
konstatējama neatbilstība Iepirkuma procedūras
nolikuma 3.2.1.1.2. punktā noteiktajai prasībai.
Konstatēta neatbilstība Iepirkuma procedūras
nolikuma 3.2.2.1.punktam.
Nav iesniegta 3.6.2.13. un 3.6.2.9. punkta
nosacījumam atbilstoša Būvuzņēmēja civiltiesiskā
atbildības obligātās apdrošināšanas polises

kopija.
Pretendents kā speciālo būvdarbu vadītāju ir
piesaistījis Sergeju Gluščenko.
Konstatēta neatbilstība iepirkuma procedūras
nolikuma 3.2.1.1.1.punktā noteiktajām prasībām
attiecībā uz speciālo darbu vadītāju (Piedāvājuma 96.lpp) uzrādītā speciālā būvdarbu
vadītāja norādītajiem objektiem neatbilst izpildes
vērtība.
S I A “ S C O C e n t r s ” , Reģistrācijas Nr. K o n s t a t ē t a n e a t b i l s t ī b a 3 . 6 . 2 . 4 . p u n k t a
44103002148
nosacījumiem, nevienā no norādītajiem
būvobjektiem objekta būvdarbu ietvaros netika
veikta zemes siltumsūkņa uzstādīšana.
3.6.2.6. Nevienā no piedāvātā atbildīgā būvdarbu
vadītāja pieredzi pamatojošajiem un pretendenta
norādītajiem pieredzes objektiem nav tikusi veikta
zemes siltumsūkņa uzstādīšana, atbilstoši Iepirkuma
procedūras nolikuma 3.2.1.1.2. apakšpunktā.
Nevienā no pretendenta norādītajiem Siltumapgādes
un ventilācijas sistēmu izbūves darbu vadītāja
pieredzi apliecinošiem objektiem nav tikusi veikta
zemes siltumsūkņa uzstādīšana, kas tika prasīts
Iepirkuma procedūras nolikuma 3.2.2.3.punktā un
3.2.1.1.2. apakšpunktā
SIA “EKERS”, Reģistrācijas Nr. 44103001903 Iepirkuma procedūras Nolikuma 3.2.1.1.2.punkts
nosaka, ka ir nepieciešama vismaz viena objekta
būvdarbu ietvaros veikta zemes siltumsūkņa
uzstādīšana. Pretendenta piedāvājumā nav
pievienots neviens dokuments, kas apliecinātu, ka
vismaz viena objekta būvdarbu ietvaros veikta
zemes siltumsūkņa uzstādīšana publiskā vai
daudzdzīvokļu ēkā.
At b i l st o ši I e p i rku m a p ro c e d ū ra s Nol i kuma
3.6.2.14.punkta b) apakšpunktam Pretendents nav
iesniedzis apakšuzņēmēja SIA „EVA sistēmas”
apliecinājumu.

II daļa “Būvdarbu veikšana Rubenes sporta namā”
Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs
Personu apvienība ”AVL&KOGER”:
Pilnsabiedrība ”Aquatica Waterworks
Latvia” , Reģistācijas Nr.50103283201;
SIA “KOGER VIDE”, Reģ.nr. 40003884717

Noraidīšanas pamatojums
3.6.2.3. punktam – nav iesniegts ēku būvniecības
darbu saraksts, kas apliecina pretendenta finanšu
apgrozījuma atbilstību 3.3.1. punktam.
3.2.1. punktam – Pretendentam/ tā piesaistītam
apakšuzņēmējam nav galvenā būvuzņēmēja
pieredze vismaz 3 9trīs) publiskās ēkās vai
daudzstāvu dzīvojamās mājās.
3.2.2. punktam – Pretendenta norādītie speciālisti
(galvenais būvdarbu vadītājs, būvdarbu vadītājs un
speciālais būvdarbu vadītājs) neatbilst visām
Iepirkuma procedūras prasībām.

P e r s o n u a p v i e n ī b a - S I A " D G S " , Pretendents nav iesniedzis savu iepriekšējos
Reģistrācijas Nr. 40003261723,
piecos gados veikto publisko ēku būvdarbu
S I A " R e B u i l d " , Reģistrācijas Nr. s a r a k s t u , k u r o s b ū v d a r b i v e i k t i galvenā
40103599932,
būvuzņēmēja statusā.
SIA "POLDERIS", Reģistrācijas Nr.

III daļa “Būvdarbu veikšana daudzfunkcionālajā sabiedriskajā ēkā”
Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs

S I A “ L A G R O N ” , Reģistrācijas Nr.
44103002148

Noraidīšanas pamatojums

Iesniegtais dokuments neatbilst Iepirkuma
procedūras nolikuma 3.2.1.punktā noteiktajām
prasībām, jo diviem no trim būvobjektiem
Pretendenta iepriekšējos piecos gados uzbūvēto
publisko ēku sarakstā SIA „LAGRON” nav darbus
veicis galvenā būvuzņēmēja statusā.

Personu apvienība - SIA "DGS", I e p i r k u m a p r o c e d ū r a s n o l i k u m a 3 . 6 . 2 . 4 .
Reģistrācijas Nr. 40003261723,
apakšpunkta prasībām. Pretendents nav iesniedzis
savu iepriekšējos piecos gados veikto publisko ēku
S I A " R e B u i l d " , Reģistrācijas Nr. būvdarbu sarakstu, kuros būvdarbi veikti galvenā
40103599932,
būvuzņēmēja statusā.
S I A " P O L D E R I S " , Reģistrācijas Nr. Tehniskajā piedāvājumā nav pievienoti materiālu
apraksti un instrukciju tulkojumi
47403004713,

6.3. Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda konkursa nolikumā izvirzītajām
prasībām:
I daļa “Būvdarbu veikšana Kocēnu pamatskolā”
Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs
Personu apvienība ”AVL&KOGER”:
Pilnsabiedrība ”Aquatica Waterworks
Latvia” , Reģistācijas Nr.50103283201;
SIA “KOGER VIDE”, Reģ.nr. 40003884717

Noraidīšanas pamatojums
Konstatēta daļēja neatbilstība 3.6.2.7. punkta
nosacījumiem, jo apliecinājumā nav norādīta
kopējā galvojuma vērtība

II daļa “Būvdarbu veikšana Rubenes sporta namā”
Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs

Noraidīšanas pamatojums
3.6.2.7. punktam – nav iesniegta bankas izziņa
atbilstoši Iepirkuma procedūras nolikumā izvirzītajām
prasībām.

Personu apvienība ”AVL&KOGER”:
Pilnsabiedrība ”Aquatica Waterworks
3.6.2.13. punktam – nav iesniegta Būvuzņēmēja
Latvia” , Reģistācijas Nr.50103283201;
SIA “KOGER VIDE”, Reģ.nr. 40003884717 civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas
kopija vai apliecinājums, ka polise tiks izsniegta līdz
būvdarbu uzsākšanai

III daļa “Būvdarbu veikšana daudzfunkcionālajā sabiedriskajā ēkā”
Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs

S I A “ L A G R O N ” , Reģistrācijas Nr.
44103002148

Noraidīšanas pamatojums
Bankas izziņas (apliecinājumi) neatbilst Iepirkuma
procedūras Nolikumā noteiktajām prasībām, jo
tajā norādīts, ka Banka pēc Pretendenta
pieprasījuma gatava izskatīt līguma izpildes
nodrošinājuma izsniegšanas iespējas, nevis
gatava izsniegt nodrošinājumus.Izziņā
(apliecinājumā) nav norādīts garantijas termiņš,
līdz kuram nodrošinājums ir spēkā.

6.4. Atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 9.2.4. punktam Iepirkuma komisija pārbauda vai
finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu, un vai finanšu piedāvājumi nav nepamatoti
lēti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 56. panta trešajā daļā un 48. pantā norādītajam.
6.4.1. Iepirkuma komisija, izvērtējot SIA “SCO centrs” finanšu piedāvājumu, CD
datu nesējā iesniegtajās tāmēs, iepirkuma daļai Nr. 3 konstatējusi vairākas
aritmētiskās kļūdas piedāvājuma finanšu tabulā Nr. 2 “Vēdināšana”, kolonās no
Nr. 11 – 16 vienību izmaksu summās pozīcijās no Nr.28.- 54., kļūda radusies
matemātiski nepareizi saskaitot. Iepirkumu komisija veic korekcijas, nosakot
aritmētiski precīzu piedāvājuma summu EUR 166 043,16 (viens simts sešdesmit
seši tūkstoši četrdesmit trīs euro un 16 centi), bez PVN.
Pretendents SIA “SCO centrs” aritmētisko kļūdu atzīst un piekrīt Iepirkumu
komisijas veiktajiem precizējumiem finanšu piedāvājumā un iesniedz iepirkumu
komisijai precizētas tāmes;
6.4.2. Iepirkumu komisija, izvērtējot SIA “ABORA” iesniegto piedāvājumu ir
konstatējusi vairākas aritmētiskas kļūdas. Pārbaudot CD datu nesējā iesniegtās
tāmes, konstatētas kļūdas materiālu summu aprēķinu formulās, sekojošās
Iepirkumu procedūras pozīcijās:
1. Iepirkumu daļa “Būvdarbu veikšana Kocēnu pamatskolā”, Lokālās tāmes Nr.2
pozīcijā Nr. 28, Lokālās tāmes pozīcijā Nr. 5 pozīcijās Nr. 6.-19., Nr. 9-16 (Zem
pozīciju sistēma A-2). Pārrēķinot attiecīgas pozīcijas konstatēts, Iepirkumu
komisija veic korekcijas, nosakot aritmētiski precīzu piedāvājuma 1. iepirkumu
daļai EUR 489 250,77 (Četri simti astoņdesmit deviņi tūkstoši divi simti
piecdesmit euro un 77centi).
2. Iepirkumu daļa “Būvdarbu veikšana Rubenes sporta hallē” lokālās tāmes Nr. 1
pozīcijās Nr. 33.-54, Lokālās tāmes nr. 2 pozīcijās Nr. 1-14, Nr. 26-32 tika
konstatētas kļūdas materiālu summas formulā. Pārrēķinot attiecīgās pozīcijas,
konstatēts, ka objekta izmaksas sastāda EUR 349 121,28 (Trīs simti četrdesmit
deviņi tūkstoši viens simts divdesmit viens euro un 28 centi).
3. Iepirkumu daļa “Būvdarbu veikšana daudzfunkcionālajā ēkā” Lokālās tāmes
Nr. 1 pozīcijā Nr. 43 tika konstatēta kļūda materiālu summas formulā. Pārrēķinot
attiecīgo pozīciju, konstatēts, ka objekta izmaksas sastāda 251 540,74 EUR (Divi
simti piecdesmit četri euro un 74 centi) bez PVN.
Pretendents SIA “Abora” aritmētisko kļūdu atzīst un piekrīt Iepirkumu komisijas
veiktajiem precizējumiem finanšu piedāvājumā, iesniedzot pavadvēstuli ar
precizētajām tāmēm.
7. Saņemto piedāvājumu kopsavilkums, kuri atbilst noteikumu prasībām:

I daļa “Būvdarbu veikšana Kocēnu pamatskolā”
SIA “ABORA”, Reģistrācijas Nr. 40003215743
489 250,77
II daļa “Būvdarbu veikšana Rubenes sporta namā”
SIA “SCO”, Reģistrācijas Nr.
44103002148

SIA “EKERS”, Reģistrācijas
Nr. 44103001903

SIA “ABORA”, Reģistrācijas
Nr. 40003215743

324 000,00

309 604,72

349 121,28

III daļa “Būvdarbu veikšana daudzfunkcionālajā sabiedriskajā ēkā”
SIA “SCO”, Reģistrācijas Nr. 44103002148

SIA
“ A B O R A ” , Reģi st rāc ij as Nr.
40003215743

166 043,16

251 540,74

8. Piedāvājuma izvēles kritērijs Saskaņā ar iepirkumu procedūras nolikuma 9.3. punktu,
piedāvājuma izvēles kritērijs no piedāvājumiem, kas atbilst iepirkuma procedūras Nolikumam –
zemākā cena. Vērtējot piedāvājuma cenu, komisija ņems vērā tā kopējo piedāvāto līgumcenu bez
pievienotās vērtības nodokļa un aritmētiskās kļūdas labojumus:
Pamatojums piedāvājuma izvēlei:
I daļa “Būvdarbu veikšana Kocēnu pamatskolā”
SIA “ABORA”, Reģistrācijas Nr. 40003215743
489 250,77
II daļa “Būvdarbu veikšana Rubenes sporta namā”
SIA “SCO”, Reģistrācijas Nr.
44103002148

SIA “EKERS”, Reģistrācijas
Nr. 44103001903

SIA “ABORA”, Reģistrācijas
Nr. 40003215743

324 000,00

309 604,72

349 121,28

III daļa “Būvdarbu veikšana daudzfunkcionālajā sabiedriskajā ēkā”
SIA “SCO”, Reģistrācijas Nr. 44103002148

SIA
“ A B O R A ” , Reģi st rāc ij as Nr.
40003215743

166 043,16

251 540,74

Publisko iepirkumu likuma 56.panta septītajā daļā minētais pamatojums, ja izvirzītajām
atlases prasībām atbilst tikai viens pretendents:
Iepirkuma komisija ir izvērtējusi faktiskos apstākļus un secinājusi, ka Iepirkuma procedūra
nav jāpārtrauc. Lēmums pamatots ar šādiem apsvērumiem:
Nr.p.k Prasības

Prasības pamatojums

Papildus

apsvērumi
prasību
pamatotībai
1.

3.1.3. Pretendentam
jābūt reģistrētam
būvkomersantu
reģistrā.

Saskaņā ar Būvniecības likuma 10.panta N e v i e n s
no
pirmajā daļā ir noteikts, ka komercdarbības piegādātājiem par
veikšanai vienā vai vairākās būvniecības minēto prasību nav
jomās, kurās fiziskajai personai patstāvīgai uzdevis
darbībai saskaņā ar šā likuma 8.panta pirmo jautājumus, kā arī
daļu nepieciešams būvprakses vai arhitekta iesniedzis
prakses sertifikāts, komersantam jāreģistrējas iesniegumu
būvkomersantu reģistrā. Tā kā komercdarbība Iepirkumu
ir jāveic norādītajā jomās, tad pretendentam ir uzraudzības
jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā.
birojam par šajā
punktā noteiktās
prasības
neatbilstību spēkā
esošajiem
normatīvajiem
aktiem.

2.

3.1.4. Pretendenta
darbībās būvniecībā ir
ieviesta kvalitātes
vadības sistēma vai
uzņēmumā ir
iespējams pierādīt
kvalitātes vadības
sistēmas principu
esamību uzņēmumā.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma N e v i e n s
no
43.pantu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, lai piegādātājiem par
piegādātāja vadības sistēma būtu pārbaudīta, minēto prasību nav
pieļaujot iesniegt ne tikai sertifikātus, bet arī uzdevis
citus pierādījumus. Minētais noteikts arī jautājumus, kā arī
iepirkuma procedūras dokumentācijā. Līdz ar iesniedzis
to prasība ir pamatota.
iesniegumu
Iepirkumu
uzraudzības
birojam par šajā
punktā noteiktās
prasības
neatbilstību spēkā
esošajiem
normatīvajiem
aktiem.

3.

3 . 1 . 5 . P r e t e n d e n t a Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma N e v i e n s
no
darbībās būvniecībā ir 44.pantu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, lai piegādātājiem par
ieviesta vides vadības piegādātāja vides vadības sistēma būtu minēto prasību nav
sistēma vai uzņēmumā pārbaudīta. Līdz ar to prasība ir pamatota.
uzdevis
ir iespējams pierādīt
jautājumus, kā arī
vides vadības sistēmas
iesniedzis
principu esamību
iesniegumu
uzņēmumā.
Iepirkumu
uzraudzības
birojam par šajā
punktā noteiktās
prasības
neatbilstību spēkā
esošajiem
normatīvajiem
aktiem.

4.

3.2.1.Piegādātājam
piecos iepriekšējos
gados (2009., 2010.,
2011., 2012., 2013 un
2014.gadā līdz
piedāvājumu
iesniegšanas termiņa
beigām) ir jābūt
galvenā būvuzņēmēja
pieredzei vismaz 3
(trīs) publisku ēku vai
daudzstāvu
daudzdzīvokļu namu
būvniecībā (darbi
pabeigti, objekts
nodots ekspluatācijā),
kas katra atbilst
visiem zemāk
minētajiem
nosacījumiem:
3 . 2 . 1 . 1 . Ja
pretendents iesniedz
savu piedāvājumu par
Iepirkuma procedūras
daļu Nr.1:
3.2.1.1.1. darbu
izpildes vērtība nav
mazāka kā 300 000,00
EUR (trīs simti tūkstoši
eiro, 00 centi), bez
PVN;
3.2.1.1.2. vismaz
viena objekta
būvdarbu ietvaros
veikta zemes
siltumsūkņa
uzstādīšana;
3.2.1.1.3. ēkā veikti
energoefektivitātes
paaugstināšanas darbi
un saskaņā ar
sertificēta energoaudita
pārskatā norādīto tiek
sasniegts CO2 emisijas
samazinājums, kas ir
ne mazāks kā 100 000
kgCO2/gadā.
CO2 emisijas
samazinājumu
aprēķina no ēkas
CO2 emisijas apjoma
pirms
energoefektivitātes
pasākumu veikšanas,
atņemot ēkas
CO2 emisijas apjomu

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
42.panta otrās daļas pirmo punktu ir
noteikts, ka piegādātāja tehniskās un
profesionālās spējas atbilstoši būvdarbu
raksturam var apliecināt ar formāciju par
veiktajiem būvdarbiem, pievienojot izziņas
un atsauksmes par svarīgāko darbu izpildi
ne vairāk kā piecos iepriekšējos gados.
Šajās izziņās ietver ziņas par attiecīgo
būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes
termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi
ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem
un pienācīgi pabeigti. Līdz ar to
Pasūtītājam ir tiesības kā atlases prasību
noteikt pieredzi būvdarbu veikšanā.

Neviens no
piegādātājiem
par minēto
prasību nav
uzdevis
jautājumus, kā arī
iesniedzis
iesniegumu
Iepirkumu
uzraudzības
birojam par šajā
punktā noteiktās
prasības
neatbilstību
spēkā esošajiem
normatīvajiem
Ēkās būvdarbu izpildes laikā Pasūtītājs aktiem.
plāno nepārtraukt funkciju izpildi, tas ir ēkās
būvdarbu izpildes laikā tiks nodrošināta
skolas darbība. Līdz ar to, svarīgs
apsvērums ir pieredze šādu objektu izbūvē,
lai nodrošinātu audzēkņu un skolas
darbinieku drošību būvdarbu izpildes laikā,
kā arī būvdarbu organizēšanu, nodrošinot
visas telpu ekspluatēšanai nepieciešamās
komunikācijas būvdarbu izpildes laikā. Līdz
ar to prasība par pretendenta būvdarbu
veikšanas pieredzi ēkās, kur būvdarbu
izpildes laikā nav pārtraukta ēkas funkciju
veikšana, ir pamatota un samērīga ar
Iepirkuma priekšmetā noteiktajiem
būvdarbiem, to apjomu un paredzamo
vērtību.

5.

pēc energoefektivitātes
pasākumu veikšanas;
3.2.1.1.4. ēkā visā
būvniecības darbu
izpildes laikā nav bijusi
pārtraukta ēkas
paredzētās funkcijas
izpilde.
3.2.1.
Pretendents
darbu izpildei var
piesaistīt šādus
galvenos speciālistus.
3.2.1.1. Vienu
atbildīgo būvdarbu
vadītāju, kuram
jāatbilst šādām
prasībām:
3.2.1.1.1. iepriekšējo
5 (piecu) gadu laikā
(2009., 2010., 2011.,
2012., 2013. un
2014.gadā līdz
piedāvājumu
iesniegšanas termiņa
beigām) ir veicis
būvdarbu vadīšanu
(darbi pabeigti, objekts
nodots ekspluatācijā)
kā atbildīgais
būvdarbu vadītājs
vismaz 2 (divās)
publiskās ēkās vai
daudzstāvu
daudzdzīvokļu namos
(darbi pabeigti, objekts
nodots ekspluatācijā),
kas katra atbilst
šādām prasībām:
3.2.1.1.1.1.
Ja
pretendents iesniedz
savu piedāvājumu par
Iepirkuma procedūras
daļu Nr.1 – Iepirkuma
procedūras nolikuma
3.2.1.1.1. – 3.2.1.1.4.
punktā noteiktajām
prasībām.
3.2.1.1.2. ir ieguvis
sertifikāciju atbilstoši
Latvijas Republikas
normatīvo aktu
prasībām būvniecības
jomā - būvprakses
sertifikātu ēku būvdarbu
vadīšanā, sertifikāts ir
spēkā esošs, ja

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
42.panta otrās daļas 6.punktu ir noteikts, ka
piegādātāja tehniskās un profesionālās
spējas atbilstoši būvdarbu raksturam var
apliecināt ar informāciju par būvdarbu
veicēja vadošā personāla izglītību vai
profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem
dokumentiem, it sevišķi par personām, kuras
ir atbildīgas par būvdarbu vadību. Līdz ar to
pasūtītājs Iepirkuma procedūras nolikumā
izvirzīja prasības speciālistiem – sertificētam
ēku būvdarbu vadītājam, sertificētam
siltumapgādes un ventilācijas sistēmu
izbūves darbu vadītājam, kā arī darba
aizsardzības speciālistam un atbildīgajam
par ugunsdrošību. Speciālistiem noteiktās
prasības ir samērīgas ar Iepirkuma
priekšmetā noteiktajiem būvdarbiem, to
apjomu un paredzamo vērtību.

Neviens no
piegādātājiem
par minēto
prasību nav
uzdevis
jautājumus, kā arī
iesniedzis
iesniegumu
Iepirkumu
uzraudzības
birojam par šajā
punktā noteiktās
prasības
neatbilstību
spēkā esošajiem
normatīvajiem
aktiem.

pretendents piesaista
ārvalstu speciālistu tam līdz būvdarbu
uzsākšanai jābūt
ieguvušam sertifikātu
attiecīgo būvdarbu
veikšanai.
3.2.1.2.
Vienu
būvdarbu vadītāju,
kuram jāatbilst šādām
prasībām:
3.2.1.2.1. iepriekšējo 5
(piecu) gadu laikā
(2009., 2010., 2011.,
2012., 2013. un
2014.gadā līdz
piedāvājumu
iesniegšanas termiņa
beigām) ir veicis
būvdarbu vadīšanu
(darbi pabeigti, objekts
nodots ekspluatācijā)
kā atbildīgais būvdarbu
vadītājs vismaz 2
(divās) publiskās ēkās
un daudzstāvu
daudzdzīvokļu namos
(darbi pabeigti, objekts
nodots ekspluatācijā),
kas katra atbilst šādām
prasībām:
3.2.1.2.1.1.
Ja
pretendents iesniedz
savu piedāvājumu par
Iepirkuma procedūras
daļu Nr.1 – Iepirkuma
procedūras nolikuma
3.2.1.1.1. un 3.2.1.1.4.
punktā noteiktajām
prasībām.
3.2.1.2.2. ir ieguvis
sertifikāciju atbilstoši
Latvijas Republikas
normatīvo aktu
prasībām būvniecības
jomā - būvprakses
sertifikātu ēku būvdarbu
vadīšanā, sertifikāts ir
spēkā esošs, ja
pretendents piesaista
ārvalstu speciālistu tam līdz būvdarbu
uzsākšanai jābūt
ieguvušam sertifikātu
attiecīgo būvdarbu

veikšanai.
3.2.1.3.
Speciālo
būvdarbu vadītāju, kurš
atbilst
šādām
prasībām:
3.2.1.3.1. iepriekšējo 5
(piecu) gadu laikā
(2009., 2010., 2011.,
2012., 2013. un
2014.gadā līdz
piedāvājumu
iesniegšanas termiņa
beigām) ir veicis
siltumapgādes un
ventilācijas sistēmu
izbūves būvdarbu
vadīšanu vismaz 2
(divās) publiskās ēkās
vai daudzstāvu
daudzdzīvokļu
namos(darbi pabeigti,
objekts nodots
ekspluatācijā), kas
katra atbilst šādām
prasībām:
3.2.1.3.1.1.
Ja
pretendents iesniedz
savu piedāvājumu par
Iepirkuma procedūras
daļu Nr.1 – Iepirkuma
procedūras nolikuma
3.2.1.1.1. – 3.2.1.1.4.
punktā noteiktajām
prasībām.
3.2.1.3.2. ir ieguvis
sertifikāciju atbilstoši
Latvijas Republikas
normatīvo aktu
prasībām būvniecības
jomā - būvprakses
sertifikātu
siltumapgādes un
ventilācijas sistēmu
būvdarbu vadīšanā,
sertifikāts ir spēkā
esošs, ja pretendents
piesaista ārvalstu
speciālistu - tam līdz
būvdarbu uzsākšanai
jābūt ieguvušam
sertifikātu attiecīgo
būvdarbu veikšanai.
3.2.1.4.
Par darba
aizsardzību atbildīgā
persona, kura līguma

izpildes laikā veiks
darba ai zsa rdzības
funkcijas saskaņā ar
Ministru kabineta
2003.gada 25.februāra
n o t e i k u m i e m N r. 9 2
“Darba aizsardzības
prasības, veicot
būvdarbus” un citu
normatīvo aktu
noteikumiem.
3.2.1.5.
Par
ugunsdrošību atbildīgā
persona, kas apguvusi
atbilstošu apmācību
ugunsdrošības jomā
saskaņā ar Ministru
kabineta 2004.gada
17.februāra noteikumu
Nr. 82 „Ugunsdrošības
noteikumi” 8. punktu.

6.

3.2.1. Pretendenta
vidējais finanšu
apgrozījums ēku
būvniecībā iepriekšējo
trīs gadu laikā (2011.,
2012., un 2013.gadā) ir
v i s m a z 1 000 000,00
EUR (viens miljons
eiro, 00 centi), bez
PVN.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
41.panta pirmās daļas 3.punktu ir noteikts,
ka piegādātājs sava saimnieciskā un
finansiālā stāvokļa atbilstību izvirzītajām
prasībām galvenokārt var apliecināt ar
apliecinājumu par savu kopējo finanšu
apgrozījumu vai, ja nepieciešams, finanšu
apgrozījumu, kas attiecas uz konkrēto
iepirkumu, bet ne vairāk kā par trim
iepriekšējiem finanšu gadiem, ciktāl
informācija par šo apgrozījumu ir iespējama,
ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai
darbības uzsākšanas laiku. Saskaņā ar
Iepirkumu uzraudzības biroja sniegtajiem
skaidrojumiem par samērīgu apgrozījumu
būtu uzskatāms finanšu apgrozījums, kas
būtu trīskāršā piedāvātās līgumcenas
apmērā, kāds ir noteikts Iepirkuma
procedūras nolikuma 3.3.1.1.punktā. Līdz ar
to, Iepirkuma procedūras nolikumā noteiktās
prasības ir samērīgas.

Neviens no
piegādātājiem
par minēto
prasību nav
uzdevis
jautājumus, kā arī
iesniedzis
iesniegumu
Iepirkumu
uzraudzības
birojam par šajā
punktā noteiktās
prasības
neatbilstību
spēkā esošajiem
normatīvajiem
aktiem.

7.

3.3.2. Pretendenta
likviditātes kopējam
koeficientam
(apgrozāmie līdzekļi
/īstermiņa saistības) uz
pēdējā gada pārskata
iesniegšanas brīdi jābūt
ne mazākam par

Minētā prasība Iepirkuma procedūras
nolikumā noteikta, lai Pasūtītājs varētu
pārliecināties par pretendenta finansiālajām
iespējām izpildīt līgumu un maksātspēju. Lai
koeficients būtu vismaz 1,00 apgrozāmo
līdzekļu daudzumam ir jābūt vismaz tik
lielam, lai segtu īstermiņa saistības. No
minētā ir secināms, ka likviditātes koeficients
1,00 pierāda pretendenta maksātspēju, tas
ir, spēju segt no īstermiņa saistībām radušos

Neviens no
piegādātājiem
par minēto
prasību nav
uzdevis
jautājumus, kā arī
iesniedzis
iesniegumu
Iepirkumu
uzraudzības

maksājumus.

birojam par šajā
punktā noteiktās
prasības
neatbilstību
spēkā esošajiem
normatīvajiem
aktiem.

8.

3.3.3. Pretendentam ir
iespējas saņemt
bankas izsniegtu
līguma izpildes
galvojumu 10%
(desmit procentu)
apmērā no piedāvātās
līguma izpildes
vērtības (bez PVN)
saskaņā ar Iepirkuma
procedūras nolikuma
prasībām

Publisko iepirkumu likuma 2.panta trešajā
daļā kā viens no likuma mērķiem ir noteikts
maksimāla Pasūtītāja riska samazināšana.
Pasūtītāja riska, ka līguma netiks izpildīts
sa m a z i n ā š a n a i i e p i r k u m a l ī g u m ā i r
iestrādāts līguma izpildes nodrošinājuma
institūts. Lai Pasūtītājs varētu pārliecināties,
ka pretendentam būs nepieciešamie resursi,
lai iesniegtu Pasūtītājam pieprasīto līguma
izpildes nodrošinājumu, Iepirkuma
procedūras nolikumā pieprasīts iesniegt
līguma izpildes nodrošinājuma izsniedzēja
apliecinājumu par to, ka nepieciešamības
gadījumā šāds nodrošinājums varēs tikt
iesniegts. Līdz ar to minētā prasība ir
pamatota un samērīga ar Iepirkuma
procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

Neviens no
piegādātājiem
par minēto
prasību nav
uzdevis
jautājumus, kā arī
iesniedzis
iesniegumu
Iepirkumu
uzraudzības
birojam par šajā
punktā noteiktās
prasības
neatbilstību
spēkā esošajiem
normatīvajiem
aktiem.

9.

3.3.4. Pretendentam ir
iespējas saņemt
bankas
vai
apdrošināšanas
sabiedrības izsniegtu
garantijas laika
galvojumu 5% (piecu
procentu) apmērā no
pied āvāt ās l īgu ma
izpildes vērtības (bez
PVN) saskaņā ar
Iepirkuma procedūras
nolikuma prasībām.

Publisko iepirkumu likuma 2.panta trešajā
daļā kā viens no likuma mērķiem ir noteikts
maksimāla Pasūtītāja riska samazināšana.
Pasūtītāja riska, ka defektu veiktajos
būvdarbos novēršana no būvuzņēmēja
puses netiks veikta, samazināšanai
iepirkuma līguma ir iestrādāts veikto
būvdarbu garantijas laika nodrošinājums. Lai
Pa sū t ī t ā js va r ēt u p ār l i e ci n āt i e s, ka
pretendentam būs nepieciešamie resursi
Pasūtītāja pieprasītā garantijas laika
nodrošinājuma iesniegšanai, Iepirkuma
procedūras nolikumā pieprasīts iesniegt
garantijas laika nodrošinājuma izsniedzēja
apliecinājumu par to, ka nepieciešamības
gadījumā šāds nodrošinājums varēs tikt
iesniegts. Līdz ar to minētā prasība ir
pamatota un samērīga ar Iepirkuma
procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

Neviens no
piegādātājiem
par minēto
prasību nav
uzdevis
jautājumus, kā arī
iesniedzis
iesniegumu
Iepirkumu
uzraudzības
birojam par šajā
punktā noteiktās
prasības
neatbilstību
spēkā esošajiem
normatīvajiem
aktiem.

10.

3.3.5.1.
Pretendentam uz
līguma slēgšanas
brīdi būs pieejami
finanšu līdzekļi
100 0 0 0 , 0 0 E U R
(viens simts tūkstoši
eiro, 00 eiro centi)
apmērā.

Iepirkuma procedūras nolikumam
pievienotajā līgumā ir noteikts, ka maksājumi
par veiktajiem ikmēneša darbiem tiek
ieskaitīti 10 darba dienu laikā pēc tam, kad
Pasūtītāja kontā ir ieskaitīti nepieciešamie
finanšu līdzekļi Finansēšanas līguma (ar SIA
„ Vi d e s i n v e s t ī c i j u , f o n d s ” , L a t v i j a s
Republikas Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju un Latvijas
Republikas Izglītības un zinātnes ministriju

Neviens no
piegādātājiem
par minēto
prasību nav
uzdevis
jautājumus, kā arī
iesniedzis
iesniegumu
Iepirkumu
uzraudzības

noslēgtais līgums) ietvaros. Līdz ar to pēc
ikmēneša izpildes sagatavošana un
apstiprināšanas no Pasūtītāja puses
maksājuma dokumenti tiks nosūtīti SIA
„ Vi d e s i n v e s t ī c i j u f o n d s ” a t z i n u m a
sniegšanai par saņemtajiem dokumentiem.
Līdz ar to kopējais apmaksas periods var
ieilgt līdz pat 2 mēnešiem no darbu izpildes.
Lai neaizkavētos darbu izpilde,
pretendentam ir nepieciešami finanšu
līdzekļi, ar ko segt būvdarbu izpildes
izmaksas, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar
iekārtu un materiālu piegādi, darba spēka
izmaksu segšanu. Līdz ar to, minētā prasība
ir pamatota.

birojam par šajā
punktā noteiktās
prasības
neatbilstību
spēkā esošajiem
normatīvajiem
aktiem.

9. Pretendenti, kuriem tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības:
I daļa “Būvdarbu veikšana Kocēnu pamatskolā”
Pretendenta nosaukums,
Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
reģistrācijas numurs
SIA “ABORA”, Reģistrācijas Nr.
40003215743

489 250,77

II daļa “Būvdarbu veikšana Rubenes sporta namā”
Pretendenta nosaukums,
Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
reģistrācijas numurs
SIA “EKERS”, Reģistrācijas Nr.
44103001903

309 604,72

III daļa “Būvdarbu veikšana daudzfunkcionālajā sabiedriskajā ēkā”
Pretendenta nosaukums,
Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
reģistrācijas numurs
SIA “SCO Centrs”, Reģistrācijas
Nr. 44103002148

166 043,16

10. Informācija par tām līguma daļām, kuru izraudzītie pretendenti plānojuši nodot
apakšuzņēmējiem:
I daļa “Būvdarbu veikšana Kocēnu pamatskolā”
VEICAMO
Apakšuzņē
DARBU
mēja
APJOMS NO
NOSAUKUMS
ADRESE
paredzēto
KOPĒJĀ
darbu īss
APJOMA %
apraksts
SIA “SILTUMA
SERVISS”, Reģ. Nr.

Pērses iela 9/11
Rīga,

4%

Siltumsūkņa
uzstādīšana

Kocēnu
pamatskolā

50003954151

II daļa “Būvdarbu veikšana Rubenes sporta namā”
VEICAMO
DARBU
APJOMS NO
NOSAUKUMS
ADRESE
KOPĒJĀ
APJOMA %
SIA “AVK Resurs”,
Reģ. Nr.
40103375792

22,6 %

Lubānas iela 66,
Rīga

III daļa “Būvdarbu veikšana daudzfunkcionālajā sabiedriskajā ēkā”
VEICAMO
DARBU
APJOMS NO
NOSAUKUMS
ADRESE
KOPĒJĀ
APJOMA %
-

-

-

Apakšuzņē
mēja
paredzēto
darbu īss
apraksts
Ventilācijas
sistēmas

Apakšuzņē
mēja
paredzēto
darbu īss
apraksts
-

11. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru:
_____________________-_______________________
12. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par
nepamatoti lētu ___________________-_____________________________
13. Nākošā piedāvājuma izvēle, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma
līgumu:___________________________-__________________________________

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:
___________________ /M.Permaņickis/
paraksts

