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1.     Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  PNP 2018/11. 

1.2. Pasūtītāja kontaktinformācija 

 

1.3. Iepirkumu organizē Pāvilostas novada Domes Iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – 

Komisija), kas apstiprināta ar Pāvilostas novada Domes 2013.gada 25.jūlija lēmumu “Par 

iepirkumu komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu”/protokols Nr.3, 6 paragrāfs/ (ar 

27.07.2017 grozījumiem, protokols Nr.3, 6.2 paragrāfs, ar 29.11.2018 grozījumiem, protokols 

Nr.7, 28.paragrāfs). 

1.4. Tehniskā dokumentācija ir pieejama Pāvilostas novada pašvaldībā - 1. stāvā, Dzintaru 

ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, līdz 2018.gada 8.maijam plkst. 1000, darba dienās no 

08:00- 13:00 un no 13:30 - 17:00, piektdienās no 08:00- 14:00.  

1.5. Nolikums un tehniskā specifikācija tiek publicēti arī Pāvilostas novada pašvaldības 

mājas lapā – www.pavilosta.lv sadaļā „Iepirkumi”. 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

2.1. Iepirkuma priekšmets 

2.1.1. Remontdarbu veikšana Pāvilostas novada pašvaldības iestādēs, veicama saskaņā ar Pasūtītāja 

izstrādāto tehnisko dokumentāciju (Pielikums Nr.2). 

2.1.2. Iepirkuma priekšmets sadalīts piecās daļās jeb objektos: 

1) Pāvilostas vidusskolas telpu remontdarbi; 

2) Pāvilostas mūzikas un mākslas skolas telpu remontdarbi; 

3) Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariņš” remontdarbi;  

4) Vērgales pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” remontdarbi; 

5) Ziemupes tautas nama  telpu remontdarbi.   

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām Iepirkuma daļām, 

ievērojot Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības.  
2.2. Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un apjoms. 

2.2.1. Līgums stājas spēkā tā noslēgšanas dienā un ir spēkā līdz 2018.gada 1.oktobrim. 

Katram objektam individuāli viens mēnesis, kopējais darbu izpildes laika posms visiem 

objektiem: no 01.06.2018. līdz 01.10.2018. Vēlamo izpildes laiku katrā objektā saskaņot 

objekta apskatē. 

2.2.2. Līguma izpildes vieta: 

 Pāvilostas vidusskola, Dzintaru ielā 52, Pāvilosta, Pāvilostas novads; 

Pasūtītāja nosaukums: Pāvilostas novada pašvaldība 

Adrese: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466 

Reģistrācijas numurs: 90000059438 

Tālruņa numurs: 63484561 

Faksa numurs: 63498567 

E-pasta adrese: inga.poltavceva@pavilosta.lv 

Kontaktpersona 

iepirkuma 

procedūras 

jautājumos 

Pāvilostas novada pašvaldības iepirkumu speciāliste 

Inga Poltavceva, tel.63484561 

Kontaktpersona 

tehniskās 

specifikācijas 

jautājumos 

Nolikuma 2.4. apakšpunktos norādītās pašvaldības pilvarotās 

personas 

http://www.pavilosta.lv/
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 Mūzikas un māksas skola, E. Šneidera laukums 2, Pāvilosta, Pāvilostas novads  

 Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Dzintariņš”, Stadiona iela 6, 

Pāvilosta, Pāvilostas novads; 

 Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Kastanītis”, “Kastanītis”, Vērgale, 

Vērgales pagasts, Pāvilostas novads; 

 Ziemupes tautas nams, „Ziemupes tautas nams”, Ziemupe, Vērgales pag., Pāvilostas 

novads. 

2.3. CPV klasifikators: 45213313-0 - Remontdarbu ēkas celtniecības darbi. Būvdarbi 

2.4. Objektu apskate pretendentiem obligāta. Objekta apskates laikā pretendentiem jāaizpilda 

pielikums Nr.8. Objektu apskati vadīs Pāvilostas novada pašvaldības pilnvarotās personas: 

2.4.1. Pāvilostas vidusskolā- 2018.gada 2.maijā, plkst. 10.00. Sanāksmes vieta: Dzintaru iela 

52 Pāvilosta, Pāvilostas novads, saimniecības pārzinis Slavis Pencis, t.29436072; 

2.4.2. Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariņš”- 2018.gada 2.maijā, plkst. 

10.30. Sanāksmes vieta: Stadiona ielā 6, Pāvilosta, Pāvilostas novads, vadītāja Monta 

Pētermane, t.63498275. 

2.4.3. Pāvilostas mākslas skolā- 2018.gada 2.maijā, plkst. 11.00 Sanāksmes vieta: E. 

Šneidera laukums 2, Pāvilosta, Pāvilostas novads, vadītāja Inga Šņore, t.63498253. 

2.4.4. Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Kastanītis” - 2018. gada 2.maijā, 

plkst.11.30. Sanāksmes vieta: “Kastanītis”, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, 

vadītāja Gaida Akerfelde, t.63490847. 

2.4.5. Ziemupes tautas namā, Vērgales pagasts - 2018.gada 2.maijā, plkst.12.00. Sanāksmes 

vieta: Ziemupes tautas nams, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, vadītāja Daina Vītola, 

t.29437166. 

3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

3.1. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz 08.05.2018. 

plkst.10:00. 

3.2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Pretendenti piedāvājumu var iesniegt līdz 2018.gada 

8.maijam plkst.10:00, Pāvilostas novada pašvaldībā – 1.stāvā, pie iepirkumu speciālistes 

Inga Poltavcevas vai kancelejas vadītājas, Dzintaru iela 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-

3466, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā 

norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā 

termiņa, tiks atdots atpakaļ iesniedzējam neatvērts. Ja pretendents izvēlas nosūtīt 

piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai 

citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, 

uzņemas pretendents. 

3.3. Piedāvājumi, kas Pasūtītājam tiks piegādāti vēlāk nekā Nolikuma 3.1.punktā noteiktajā 

termiņā, neatvērti tiks atdoti atpakaļ iesniedzējam. 

3.4. Pretendenti pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām rakstiski var grozīt vai atsaukt 

savu iesniegto piedāvājumu. 

3.5. Ja Pretendents ir savlaicīgi pieprasījis papildu informāciju, Pasūtītājs to sniedz 3 darba dienu 

laikā, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta sesto daļu. Informācijas pieprasīšanas 

savlaicīgums nozīmē paredzēt Pasūtītājam laiku atbildes sagatavošanai ne vēlāk kā 4 dienas 

pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Visi papildus jautājumi par iepirkumu, 

rakstveidā adresējami iepirkumu speciālistei Ingai Poltavcevai, līdz piedāvājuma iesniegšanas 

termiņa beigām (ieteicamais kontaktēšanās veids ir e-pasts: inga.poltavceva@pavilosta.lv).  

4. Piedāvājuma darbības laiks 

4.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet 

ne ilgāk kā 60 dienas, skaitot no Nolikuma 3.1.punktā noteiktās piedāvājumu iesniegšanas 

dienas.  

mailto:inga.poltavceva@pavilosta.lv
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4.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikuma 4.1.punktā minētajā laikā, 

Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma darbības laika pagarināšanu. Ja Pretendents 

piekrīt pagarināt piedāvājuma darbības laiku, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.  

5. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu 

5.1. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā, apzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras norāda: 

 

Pāvilostas novada pašvaldība 

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466 

Piedāvājums iepirkumam PNP/2018/11 

„ Remontdarbu veikšana Pāvilostas novada pašvaldības iestādēs”, 

Neatvērt līdz 2018.gada 8.maijam, plkst.10:00 

 

5.2. Visiem piedāvājumā ietvertajiem materiāliem jābūt caurdurtiem, caurauklotiem un 

aizzīmogotiem vienā sējumā tā, lai nebūtu iespējams no piedāvājuma atdalīt lapas, 

nesabojājot zīmoga nospiedumu uz auklu galu nostiprinājuma. Piedāvājuma lapām jābūt 

secīgi sanumurētām. Piedāvājuma aizmugurē jānorāda un ar Pretendentu pārstāvēt tiesīgās 

vai pilnvarotās personas parakstu jāapliecina piedāvājuma kopējais lapu skaits. Piedāvājumā 

ietvertie dokumenti jāsaliek ievērojot Nolikuma 5.4.punktā noteikto piedāvājuma daļu secību. 

Piedāvājumam jāpievieno satura rādītājs. Uz piedāvājuma titullapas jābūt norādēm: 

Iepirkumam „Remontdarbu veikšana Pāvilostas novada pašvaldības iestādēs”, iepirkuma 

identifikācijas Nr.PNP 2018/11; 

5.2.1. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa un faksa numurs, e–pasta 

adrese. 

5.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, latviešu valodā. Vārdiem 

un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja kāds no piedāvājumā 

iekļautajiem dokumentiem ir svešvalodā, tad Pretendents pievieno apliecinātu šī dokumenta 

tulkojumu latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, 

Pretendents atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

5.4. Piedāvājums jāiesniedz vienā eksemplārā. 

5.5. Piedāvājuma sastāv no četrām daļām, kurās ietver Nolikumā noteiktos Pretendenta 

iesniedzamos dokumentus: 

5.5.1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā; 

5.5.2. Pretendentu atlases dokumenti; 

5.5.3. Tehniskais piedāvājums; 

5.5.4. Finanšu piedāvājums. 

5.6. Katrai piedāvājuma daļai jābūt atdalītai ar attiecīgās Piedāvājuma daļas virsrakstu. 

5.7. Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt noformētiem atbilstoši 01.07.2010. Dokumentu juridiskā 

spēka likumam un Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.916 „Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretējā gadījumā iepirkuma komisijai ir tiesības 

uzskatīt, ka attiecīgais Pretendenta atlases dokuments nav iesniegts. Iesniedzot piedāvājumu, 

Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību 

apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts un caurauklots vienā 

sējumā. 

5.8. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 

5.9. Pretendenta piedāvājuma dokumentus paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga (atbilstoši 

ierakstiem komercreģistrā) vai Pretendenta pilnvarota persona. Ja piedāvājumā iekļauto 

dokumentāciju paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgu pilnvaru.  

5.10. Pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt vai atsaukt pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa 

beigām.  
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6. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā 

6.1. Iepirkumā var piedalīties Pretendents, kas atbilst šādām prasībām: 

6.1.1. ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā; 

6.1.2. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts 

pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; 

6.1.3. pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, 

kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tai skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm 

pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem 

pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā 

informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes 

un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas 

datumā; 

6.1.4. ir reģistrēts LR EM Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā iestādē, saskaņā ar attiecīgās 

valsts, kurā tas reģistrēts, normatīvo aktu prasībām; 

6.2. Personālsabiedrību biedriem, ja pretendents ir personālsabiedrība (t.sk. katru personu 

apvienības dalībnieku, ja pretendents ir personu apvienība) un personām, uz kura iespējām 

pretendents balstās, ir jāatbilst šā punkta 6.1.1.- 6.1.4. prasībām; 

6.3. savas kvalifikācijas novērtēšanai ir sniegta patiesa informācija; 

6.4. Pretendents nodrošina, ka profesionālās kvalifikācijas sertifikāti ir spēkā visā līguma izpildes 

laikā; 

6.5. tam vai piesaistītiem apakšuzņēmējiem ir pietiekošs atbilstošas kvalifikācijas Darbu veicēju 

skaits, ar pieredzi līdzvērtīgos objektos, tehniskās iekārtas, materiāli un līdzekļi šo darbu 

kvalitatīvai un savlaicīgai veikšanai. 

7. Prasības piedāvājuma noformējumam un saturam 

7.1. Pretendenta piedāvājums sastāv no: 

7.1.1. Pieteikuma formas: 
7.1.1.1. kas sagatavota un aizpildīta atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (Pielikums 

Nr.1) un ko parakstījis Pretendents, Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai 

Pretendenta pilnvarotā persona, pievienojot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju; 

7.1.1.2. kurai pievienots finanšu piedāvājums, saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

7.1.2. Dokumentiem Pretendentu atlasei: 

7.1.2.1. Apliecinājums, ka pretendents ir reģistrēts Uzņēmuma reģistrā/ Komercreģistrā vai 

līdzvērtīgā uzņēmējdarbības/komercdarbības reģistrējošā iestādē ārvalstīs. Pretendents ir 

tiesīgs iesniegt Uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopiju; 

7.1.2.2. Apliecinājums, ka pretendents ir reģistrēts LR Ekonomikas ministrijas (LR EM) 

būvkomersanta reģistrā, pretendents drīkst pievienot LR EM būvkomersanta 

reģistrācijas apliecības kopiju vai līdzvērtīgu dokumentu (LR EM lēmums), kas apliecina, 

ka Pretendentam ir piedāvājumā norādīto būvdarbu veikšanai atbilstoša reģistrācija 

Būvkomersantu reģistrā. Ārvalstu Pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra 

izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, 

sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību 

akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu 

izsniegšanu. 

7.1.3. Tehniskā un profesionālā piedāvājuma: 
7.1.3.1. Informācija par pretendenta pieredzi būvniecībā, norādot iepriekšējo 5 (piecu) gadu 

(2013., 2014., 2015., 2016., 2017.gads un 2018.gads līdz iesniegšanas brīdim) periodā 

izpildītu: 
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7.1.3.1.1. vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgu realizētu būvniecības objektu;  

7.1.3.1.2. vismaz 1 (viena) atsauksme no 7.1.3.1.1. punktā norādīto realizēto objektu 

pasūtītājiem (norādot kontaktinformāciju); 

7.1.3.2. Būvdarbu vadītāja(-u) CV, brīvā formā; 

7.1.3.3. Būvdarbu vadītāja rakstisks apliecinājums par gatavību veikt piedāvājumā minētos 

darbus nolikumā minētajā būvniecības laikā. 

7.1.3.4. Pretendents iesniedz apliecinājumu: 

7.1.3.4.1. par veikto būvdarbu garantiju vismaz 36 mēneši; 

7.1.3.4.2. norādot, ka Būvuzņēmējs vismaz 36 mēnešus pēc būvdarbu pabeigšanas, garantijas 

termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst 

bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām, kas 

radušies Būvuzņēmējam pielietojot nekvalitatīvus materiālus un veicot 

nekvalitatīvus darbus. Darbu garantija tiek izteikta pilnos mēnešos. 

7.1.3.5. Pretendentam vai piesaistītajiem apakšuzņēmējiem pieejamās tehnikas vienību 

saraksts un veicamo darbu apraksts (saskaņā ar pielikumu Nr.5), kurā obligāti jāietver 

tehnikas vienības, kas tiks izmantotas tehniskajā specifikācijā un tehniskajā 

dokumentācijā minēto darbu veikšanai. Komisija patur tiesības pieprasīt papildus 

informāciju par uzrādītajām tehnikas vienībām.  

7.1.4. Piesaistīto apakšuzņēmēju/iem saraksts un tiem nododamo darbu apjomi, saskaņā ar 

Pielikumu Nr. 7. 

7.1.5. Apakšuzņēmēja apliecinājums, ja pretendents piesaista apakšuzņēmēju/us, saskaņā ar 

Pielikumu Nr.6, jāaizpilda apakšuzņēmējiem, uz kura iespējām balstās pretendents. 

7.1.6. Apakšuzņēmējam, uz kuras iespējām balstās pretendents, jāiesniedz punktos 7.1.2.1. un 

7.1.2.2. norādītais dokuments. 

7.1.7. Apliecinājums par objekta apsekojumu saskaņā ar Pielikumu Nr.8.  

7.2. Pretendentam finanšu piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo darbu 

pilnīgu un kvalitatīvu izpildi (t.sk. piegādes izdevumi, darba procesā radušos atkritumu 

savākšana un aizvešana, nepieciešamības gadījumā liekās grunts aizvešana), cena jānorāda eiro. 

Pievienotās vērtības nodokļa summas, ja Pretendents ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, 

jānorāda atsevišķi. Pretendentam finanšu piedāvājumā cena jānorāda eiro ar precizitāti 2 (divas) 

zīmes aiz komata. 

8. Piedāvājumu atvēršana 

8.1. Piedāvājumu atvēršana notiks Pāvilostas novada domē, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā.  

8.2. Piedāvājumu atvēršanu Komisija veic slēgtā sēdē bez Pretendentu un to pārstāvju klātbūtnes. 

8.3. Katrs Komisijas loceklis, iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs un pieaicinātie 

eksperti (ja tādi ir) paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka 

viņš ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīts ar Pretendentu 

Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās  daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav 

parakstīts, Komisijas loceklis  nedrīkst piedalīties turpmākajā Komisijas darbā. Ja piedāvājumu 

atvēršanas sēdē kāds no Komisijas locekļiem vai ekspertiem (ja tāds tiek pieaicināts) nav 

piedalījies, viņš šādu apliecinājumu paraksta nākamajā Komisijas sēdē, kurā piedalās. 

8.4. Pēc apliecinājumu parakstīšanas Komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā.  

8.5. Pēc piedāvājuma atvēršanas Komisija nosauc Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, 

laiku un piedāvāto cenu euro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

8.6. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un piedāvātās cenas nosaukšanas visi klātesošie Komisijas 

locekļi parakstās uz katra finanšu piedāvājuma. 

8.7. Piedāvājumi, par kuriem ir iesniegts rakstisks atsaukums, netiek atvērti. Tie neatvērtā veidā 

tiek nosūtīti Pretendentam uz adresi, kas norādīta uz aploksnes. 

8.8. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas Komisija ieraksta piedāvājumu 

atvēršanas sēdes protokolā. 
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8.9. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sēdi slēdz. 

8.10. Ja Pretendents pieprasa, Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā no Pretendenta rakstiska 

pieprasījuma saņemšanas dienas izsniedz Pretendentam šīs sēdes protokolu, nosūtot to uz 

pieprasījumā norādīto adresi, e-pastu vai faksu.  

9. Pretendentu piedāvājuma noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko 

piedāvājumu atbilstības pārbaude 

9.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un tehnisko piedāvājumu 

atbilstības pārbaudi Komisija veic slēgtā sēdē bez Pretendentu un to pārstāvju klātbūtnes. 

9.2. Komisijai ir tiesības: 

9.2.1. pieprasīt, lai Pretendents iesniedz papildus informāciju vai paskaidrojumu par 

savu piedāvājumu. Saņemot uzaicinājumu sniegt šādu informāciju, Pretendentam tā 

jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas dienas. Komisija var noteikt 

garāku laiku papildus informācijas vai paskaidrojumu iesniegšanai, ņemot vērā pieprasītās 

informācijas sagatavošanas apjomu.  

9.2.2. pārbaudīt Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei 

nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos 

publiski pieejamos avotos, kā arī pārbaudīt atsauksmē (atsauksmēs) norādīto informāciju, 

sazinoties ar atsauksmes devēju un/vai apsekojot atsauksmē/atsauksmēs norādītos objektus.  

9.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu 

atbilstības pārbaudei un piedāvājumu vērtēšanai Komisija var pieaicināt ekspertu, kas dod 

rakstisku vērtējumu. Vērtējumu pievieno komisijas sēdes protokolam.  

9.4. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to Pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti 

iepriekšējā vērtēšanas posmā. 

9.5. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē, vai piedāvājums 

sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma nolikumā (5. daļā) norādītajām noformējuma 

prasībām un pieņem attiecīgu lēmumu. Konstatējot atkāpes no Nolikumā izvirzītajām 

piedāvājuma noformējuma prasībām, Komisija izvērtē to būtiskumu un ietekmi uz turpmāko 

piedāvājumu vērtēšanas procesu un ir tiesīga lemt par tālāku piedāvājuma vērtēšanu. 

9.6. Pretendentu atlases laikā Komisija pēc Pretendentu iesniegtajiem atlases dokumentiem 

(Nolikuma 7.daļā) pārbauda Pretendentu atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām (Nolikuma 

6.daļā) un pieņem attiecīgu lēmumu. Ja Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 4. punktā 

izvirzītajām prasībām, tā piedāvājums tiek noraidīts. 

9.7. Ja juridiska persona ir veikusi reorganizāciju un jaunizveidotā sabiedrība ir tās saistību un 

tiesību pārņēmēja, pieredze kvalitatīvā būvdarbu veikšanā nolikumā noteiktajā kārtībā tiek 

atzīta arī par laiku pirms reorganizācijas veikšanas. Šajā gadījumā Pretendents papildus 

Nolikuma 7.1.2. punktā norādītajiem dokumentiem iesniedz Uzņēmumu reģistra lēmuma 

kopiju, kas apliecina reorganizācijas pabeigšanu. 

9.8. Pretendenta tehnisko spēju atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē Pretendenta 

tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā noteiktajām tehniskajām prasībām (tehniskā 

specifikācija, Pielikums Nr.2 un Pielikums Nr.5) un pieņem attiecīgu lēmumu.  

10. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji 

10.1. Iepirkuma komisija vērtēs Pretendenta piedāvājuma atbilstību Nolikuma 5.daļā noteiktajām 

piedāvājuma iesniegšanas un noformējuma prasībām. 

10.2. Iepirkuma komisija vērtēs Pretendenta iesniegto atlases dokumentu atbilstību Nolikuma 

6.daļā noteiktajām prasībām. 

10.3. Iepirkuma komisija vērtēs Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikuma 7.daļā 

noteiktajām prasībām un tehniskajai specifikācijai. 

10.4. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai Pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā nav 

aritmētiskās kļūdas un vai piedāvājums nav nepamatoti lēts.  
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10.5. Iepirkuma komisija piešķirs tiesības slēgt iepirkuma līgumu Pretendentam, kurš atbildīs 

visām Nolikumā noteiktajām prasībām un kurš būs iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu, ņemot vērā cenu, saskaņā ar PIL 51.panta ceturto daļu. 

10.6. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja netiek 

iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma, t.sk. tehniskajā 

specifikācijā, noteiktajām prasībām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likumu. 

10.7. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, ņemot vērā tikai zemāko piedāvāto 

cenu. 

11. Aritmētisko kļūdu labošana un nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana 

11.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko 

kļūdu. 

11.2. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo un par 

tām paziņo Pretendentam, kura finanšu piedāvājums ir labots. 

11.3. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā, iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā Nolikuma sadaļā 

noteiktajā kārtībā labotās kļūdas. 

11.4. Ja iepirkuma komisija pēc savas kompetences un zināšanām konstatē, ka konkrētais 

piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija, pirms šī piedāvājuma 

noraidīšanas, rakstveidā pieprasa Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem 

piedāvājuma nosacījumiem. 

11.5. Ja, izvērtējot Pretendenta sniegto paskaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents 

nav pierādījis, ka tam ir pieejami tādi piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, 

komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un tālāk to neizskata. 

12. Lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšana 

12.1. Iesniegtie piedāvājumi, kuri izturējuši kvalifikācijas pārbaudi un atbilst tehniskajai 

specifikācijai tiek vērtēti pēc vienīgā kritērija – zemākā cena. 

12.2. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā 9.panta astotās daļas 1. 

vai 2.punktā (nolikuma 6.1.2. – 6.1.3.punkts) minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs: 

12.2.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un uz pretendenta norādīto 

personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz 

personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, izmantojot Ministru kabineta 

noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: 

a) par 9.panta astotās daļas 1.punktā (nolikuma 6.1.2.punkts) minētajiem faktiem — no 

Uzņēmumu reģistra, 

b) par 9.panta astotās daļas 2.punktā (nolikuma 6.1.3.punkts) minētajiem faktiem — no Valsts 

ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts 

ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un pretendenta norādīto personu, 

uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā 

par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī 

personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība piekrišanu; 

12.2.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un  uz pretendenta norādīto 

personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz 

personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pieprasa, lai pretendents 

iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un un uz 

pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām 

prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība neattiecas 
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Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas 

iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai 

nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, 

pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā; 

12.3. Atkarībā no atbilstoši 12.2.1.punkta 1.punkta "b" apakšpunktam veiktās pārbaudes 

rezultātiem pasūtītājs: 

12.3.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 

noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un Publiskā iepirkuma 

likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tai skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 

12.3.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu 

parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu 

aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju 

tam vai Publiskā iepirkuma likuma 9.panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par 

iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka 

termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas —, līdz kuram 

iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā 

vai dienā, kad pieņemts lēmums par  iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, 

pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. 

Izziņas un citus dokumentus, kurus Likumā noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, 

pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas. 

12.4. Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši 

noteiktajām  prasībām un kuram ir piedāvājums ar zemāko cenu, un nav izslēdzams no 

dalības iepirkumā saskaņā ar  9. panta astoto daļu (nolikuma 6.1.2. – 6.1.3.punkts). Lēmumā, 

ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to 

noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas. 

12.5. Ja attiecīgajam iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai visi iesniegtie piedāvājumi ir atzīti 

par neatbilstošiem Nolikuma prasībām, kā arī piedāvājuma līgumcena pārsniegs Pasūtītāja 

budžeta iespējas, Komisijai ir tiesības lemt par iepirkuma izbeigšanu bez iepirkuma līguma 

noslēgšanas.  

12.6. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju vai Pasūtītāja 

paziņojumā par iepirkuma līguma slēgšanu norādītajā termiņā neierodas slēgt līgumu, 

Komisijai ir tiesības pieņemt pamatotu lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar citu Pretendentu, 

kas atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un kura finanšu piedāvājums ir nākamais ar 

zemāko cenu attiecīgajam iepirkumam.  

12.7. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus par 

iepirkumā izraudzīto pretendentu, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu 

elektronisku pieeju minētajam lēmumam.  

13. Iepirkuma līgums 

13.1. Iepirkuma līgumā (Pielikums Nr. 9) nosaka visas tiesiskās attiecības starp Pasūtītāju un 

Būvdarbu veicēju. 

13.2. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā ar dienu, kad pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras 

rezultātiem. Paziņojums par 12.4. punktā minēto lēmumu tiek publicēts Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājas lapā internetā un Pāvilostas novada mājas lapā internetā, 10 (desmit) 

darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. 

13.3. Pretendenta piedāvājumā norādītās cenas ir līgumcenas. 
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13.4. Noslēgtie iepirkuma līgumi, kā arī visi tā pielikumi, grozījumi un papildinājumi ir brīvās 

pieejamības informācija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. 

14. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

14.1. Komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības, kas izriet 

no nolikuma un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

14.2. Komisijas sēdes tiek protokolētas, ievērojot normatīvo aktu prasības.  

14.3. Komisija savus lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas 

trešdaļas no Komisijas locekļiem. Komisijas locekļi ir tiesīgi balsot tikai “par” vai “pret”. Ja 

balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. 

14.4. Komisijai ir tiesības: 

14.4.1. pieprasīt papildus informāciju no Pretendentiem par piedāvājumu, kā arī lai Pretendents 

izskaidro informāciju, ko tas sniedzis; 

14.4.2. pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām, ievērojot 

normatīvo aktu prasības; 

14.4.3. pieņemt motivētu lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu; 

14.4.4. rīkoties saskaņā ar šajā nolikumā minēto un spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem. 

14.4.5. izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā vai neizskatīt Pretendenta 

piedāvājumu, ja: 

14.4.5.1. Pretendenta piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām; 

14.4.5.2. Pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā; 

14.4.5.3. Pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, tiek pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts 

pasākumu kopums), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedībā par tā 

bankrotu vai tas tiek likvidēts.  

14.4.5.4. Pretendentam un pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, Latvijā vai valstī, kurā pretendents reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, 

kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro: 

1) piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā; 

2) dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

14.4.5.5. Pretendents neatbilst kādām citām iepirkuma nolikuma prasībām vai Pretendents ir sniedzis 

Pasūtītājam nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas; 

14.4.5.6. Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu; 

14.4.5.7. Samazināt projekta realizējamo lokālo tāmju pozīciju skaitu, ja finansējums ir nepietiekošs; 

14.4.5.8. citos nolikumā paredzētajos gadījumos. 

14.4.6. pārbaudīt Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei nepieciešamo 

informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos 

avotos. Gadījumos, kad Komisija vai Pasūtītājs ir ieguvis informāciju šādā veidā, attiecīgais 

Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Komisijas vai 

Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai. 

14.4.7. pārbaudīt Pretendenta iesniegtajā piedāvājumā pabeigto objektu norādītos datus, sazinoties ar 

Pretendenta uzrādīto kontaktpersonu. 

14.4.8. pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta 

kopiju, ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu. 
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14.4.9. pieņemt lēmumu pārtraukt iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38. panta otro 

daļu. 

14.4.10. pārbaudīt un labot aritmētiskās kļūdas piedāvājumos. 

14.4.11.citas nolikumā minētās tiesības. 

14.5. Komisijas pienākumi: 

14.5.1. izskatīt un vērtēt Pretendentu piedāvājumus, ievērojot nolikuma prasības; 

14.5.2. nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem; 

14.5.3. ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas rakstveidā informēt 

Pretendentus par pieņemto lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu, nosūtīt attiecīgu paziņojumu Iepirkuma uzraudzības 

birojam;  

14.5.4. veikt citus nolikumā minētos pienākumus. 

15. Pretendenta tiesības un pienākumi 

15.1. Pretendenta tiesības:  

15.1.1. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts, ar norādi par 

saņemšanas datumu un laiku; 

15.1.2. atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, rakstiski informējot 

par to Komisiju; 

15.1.3. pieprasīt izskaidrot lēmumu par tā piedāvājuma noraidīšanu; 

15.1.4. citas nolikumā minētās tiesības. 

15.2. Pretendenta pienākumi: 

15.2.1. pārliecināties, ka visi nolikumā norādītie dokumenti, pieprasītie skaidrojumi, grozījumi vai 

papildinājumi pilnībā iesniegti Pasūtītājam; 

15.2.2. uzņemties atbildību par visu piedāvājumā norādīto ziņu patiesumu (gadījumā, ja Komisija, 

pārbaudot šīs ziņas, noskaidro, ka tās neatbilst patiesībai, attiecīgais Pretendents tiek izslēgts 

no turpmākās dalības konkursa procedūrā); 

15.2.3. pilnībā segt piedāvājumu sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas 

nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultātiem; 

15.2.4. saņemot uzaicinājumu slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja uzaicinājumā norādītajā termiņā 

ierodas noslēgt iepirkuma līgumu; 

15.2.5. pieprasīt rakstveidā no Komisijas papildu informāciju par nolikumu ne vēlāk kā 4 (četras) 

dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām; 

15.2.6. saņemot Komisijas pieprasījumu sniegt informāciju nolikumā paredzētajos gadījumos, 

norādīto informāciju sniegt 3 (triju) darbdienu laikā no Komisijas pieprasījuma parakstīšanas 

dienas; 

15.2.7. citi nolikumā minētie pienākumi. 

16. Nolikuma pielikumi 

16.1. Pielikums Nr.1 – Pieteikuma veidlapa uz 1 lpp; 

16.2. Pielikums Nr.2 –Tehniskā dokumentācija; 

16.3. Pielikums Nr.3 - Finanšu piedāvājums uz 1 lpp 

16.4. Pielikums Nr.4 – Apliecinājums par pretendenta pieredzi uz 1 lpp; 

16.5. Pielikums Nr.5 -Veicamo darbu un tehniskā aprīkojuma saraksts uz 1 lpp; 

16.6. Pielikums Nr.6 – Apakšuzņēmēja apliecinājums uz 1 lpp; 

16.7. Pielikums Nr.7 - Apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomi uz 1 lpp; 

16.8. Pielikums Nr.8 – Apliecinājums par objektu apsekošanu uz 1 lpp; 

16.9. Pielikums Nr.9 – Līguma projekts uz 8 lpp. 

 

 


