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1.     Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  PNP 2018/27 

1.2. Pasūtītāja kontaktinformācija 

 

1.3. Iepirkumu organizē Pāvilostas novada domes Iepirkumu komisija (turpmāk – 

Komisija), kas apstiprināta ar Pāvilostas novada domes 2017.gada 7.jūlija lēmumu, 

sēdes protokols Nr.3, 6.2.§, ar 31.05.2018. grozījumiem, sēdes protokols Nr.5, 7.§. 

1.4. Iepirkuma nolikums (turpmāk – Nolikums) un tā pielikumi tiek publicēti 

Pāvilostas novada pašvaldības mājas lapā:  www.pavilosta.lv  sadaļā „Iepirkumi”.  

1.5. Iepirkuma dokumentus var saņemt arī elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-

pastu: ruta.aizpuriete@pavilosta.lv, kā arī drukātā veidā - Pāvilostas novada 

pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, pie iepirkumu speciālistes Rūtas Aizpurietes, 

iepriekš piesakot pa telefonu 63484561. 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu un līgumu 

2.1. Iepirkuma priekšmets - Robežsargu novērošanas torņa pārbūve par skatu torni 

(turpmāk – Būvdarbi)  Objekts atrodas Ostmalas ielā 2, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. 

2.2. CPV kods: 45000000-7  

2.3. Iepirkums tiks īstenots Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma 

„Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Robežsargu 

skatu torņa, kā padomju laika kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana un izmantošana 

tūrismam” (I.D. Nr. 17-02-FL03-F043.0207-000005) ietvaros.  

2.4. Pretendentam ir jāveic būvobjekta apskate, par ko piedāvājumā jāiesniedz 

apliecinājums (nolikuma 4.pielikums). Objekts atrodas Ostmalas ielā 2, Pāvilostā, 

Pāvilostas novadā, objekta apskates laiks iepriekš telefoniski jāsaskaņo ar Pāvilostas 

novada pašvaldības projektu koordinatori Vizmu Ģēģeri, tālr. 6348456. Pretendenti, 

kuri objekta apskati veica 2018.gada 10.decembrī, var iesniegt šajā datumā (ar ID Nr. 

PNP/2018/25)  parakstīto apliecinājumu.  

2.5. Būvdarbi  jāveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, A/S ”Būvmeistars” izstrādāto 

būvprojektu (nolikuma pielikums), tāmi/apjomiem (2.pielikums) un Pretendenta 

tehnisko piedāvājumu. 

2.6. Līguma izpildes kārtība: 

2.6.1. Iepirkuma līguma izpildes vieta ir: Ostmalas iela 2, Pāvilosta, Pāvilosta novads 

LV-3466 

2.6.2. Paredzamais līguma izpildes termiņš – 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas 

dienas. Būvobjekta nodošana ekspluatācijā ir iekļauta šajā termiņā. 

Pasūtītāja nosaukums: Pāvilostas novada pašvaldība 

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

Reģistrācijas numurs: 90000059438 

Banka: 

Kods:  

Konta Nr.: 

AS Swedbank  

LVHABA22  

LV32HABA0001402037066 

Tālruņa numurs: 63484561 

Faksa numurs: 63498567 

E-pasta adrese: ruta.aizpuriete@pavilosta.lv 

Kontaktpersona iepirkuma 

procedūras jautājumos 

Pāvilostas novada pašvaldības iepirkumu speciāliste 

Rūta Aizpuriete, tālr. 63484561 

Kontaktpersona tehniskās 

specifikācijas un līguma 

izpildes jautājumos 

Pāvilosta novada pašvaldības projektu koordinatore 

Vizma Ģēģere, tālr. 63484561 

e-pasts: vizma.gegere@pavilosta.lv 

http://www.pavilosta.lv/
mailto:ruta.aizpuriete@pavilosta.lv
mailto:ruta.aizpuriete@pavilosta.lv
mailto:vizma.gegere@pavilosta.lv
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2.6.3. Būvobjekta garantijas termiņš - 36 (trīsdesmit seši) mēneši no būves nodošanas 

ekspluatācijā (Būvvaldes akta par pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas).  

 

3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

3.1. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 

2019.gada 7.janvārim plkst. 12:00. 

3.2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Pāvilostas novada pašvaldībā Dzintaru ielā 73, 

Pāvilostā, Pāvilostas novads LV-3466 – 1.stāvā, pie iepirkumu speciālistes Rūtas 

Aizpurietes vai kancelejas vadītājas, iesniedzot personīgi darba dienās no 08:00- 13:00 

un no 13:30 - 17:00, piektdienās no 08:00- 14:00, vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam 

jābūt piegādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz Nolikuma 3.1.punktā noteiktajam 

termiņam. Piedāvājums, kas piegādāts pēc minētā termiņa, tiks nosūtīts 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. Piedāvājums, kas Pasūtītājam tiks iesniegts pēc Nolikuma 3.1.punktā noteiktā termiņa, 

neatvērts tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.  

3.4. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām rakstiski var grozīt vai 

atsaukt savu iesniegto piedāvājumu. 

3.5. Ja Pretendents ir savlaicīgi pieprasījis papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām 

prasībām, Komisija to sniedz 3 darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 dienas pirms 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 

9.panta sesto daļu. Papildu informācijas pieprasījumi rakstveidā vai elektroniski 

iesniedzami iepirkumu speciālistei Rūtai Aizpurietei, e-pasts: 

ruta.aizpuriete@pavilosta.lv . 

 

4. Piedāvājuma darbības laiks 

4.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt spēkā līdz iepirkuma līguma 

noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas, skaitot no Nolikuma 3.1. punktā noteiktā 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa.  

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/2018/27 

“Robežsargu novērošanas torņa pārbūve par skatu torni” 

Neatvērt līdz 2019.gada 7.janvārim plkst. 12:00 

 

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 

mailto:ruta.aizpuriete@pavilosta.lv
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noteikto piedāvājuma daļu secību. Piedāvājumam jāpievieno satura rādītājs. Uz 

piedāvājuma titullapas jābūt norādēm: 

5.2.1. Iepirkumam “Robežsargu novērošanas torņa pārbūve par skatu torni”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. PNP 2018/27;  

5.2.2. 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 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu šī dokumenta tulkojumu latviešu 

valodā.  

5.4. Pretendenta piedāvājumā jābūt iekļautiem Nolikumā noteiktajiem dokumentiem: 

5.4.1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā; 

5.4.2. Pretendentu atlases dokumenti; 

5.4.3. Tehniskais piedāvājums; 

5.4.4. Finanšu piedāvājums. 

5.5. Piedāvājuma dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka 

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

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto 

dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja 

viss piedāvājums ir cauršūts un caurauklots vienā sējumā. 

5.6. Piedāvājuma dokumentus paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona (atbilstoši 

ierakstiem komercreģistrā) vai Pretendenta pilnvarota persona. Ja piedāvājuma 

dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgu 

pilnvaru.  

5.7. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība (turpmāk - piegādātāju 

apvienība) jebkurā to kombinācijā, pieteikumā jānorāda persona, kura pārstāv 

piegādātāju apvienību Iepirkumā.  

5.8. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmeta 

apjomu. Piedāvājums, kas sastāvēs no vairākiem piedāvājuma variantiem, tiks atzīts par 

neatbilstošu Nolikuma prasībām. 

5.9. Pretendents nevar savā piedāvājumā veikt grozījumu vai to atsaukt pēc piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām.  

5.10. Tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma kopijas jāiesniedz elektroniskā veidā - 

CD diskā vai citā līdzvērtīgā datu nesējā, Microsoft Word/Excel dokumenta formātā. 

Elektroniskajam datu nesējam jābūt ievietotam Nolikuma 5.1.punktā minētajā  

aploksnē/iepakojumā. Ja tiks konstatētas neatbilstības starp Pretendenta iesniegto 

piedāvājuma  oriģinālu un  tā elektronisko kopiju, vērtējumā  tiks ņemta vērā 

piedāvājuma  oriģinālā iekļautā informācija. 

6. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā un iesniedzamie atlases dokumenti 

Nosacījumi Pretendenta dalībai 

iepirkumā 
Iesniedzamie atlases dokumenti 

Pretendentu atlases prasību izpilde ir obligāta visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības 

slēgt iepirkuma līgumu. 

6.1. Pieteikums dalībai iepirkumā. Pretendenta pieteikums par dalību iepirkumā - 

saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā pievienoto 

formu. Pieteikumu paraksta Nolikuma 5.6. un 

5.7.punktā noteiktajā kārtībā.  
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Informācija par līguma izpildē iesaistītiem 

apakšuzņēmējiem, ja tādi ir paredzēti, norādot 

apakšuzņēmēju (nosaukums, reģ.Nr., adrese), 

tam nododamos darbus, līguma daļu (%) un 

summu (Pretendenta un apakšuzņēmēja 

parakstīta vienošanās par dabu izpildi, kurā 

minēts nododamā darba apjoms un summa). 

 

6.2. Pretendenta atbilstība profesionālās darbības veikšanai: 

6.2.1.Pretendentam jābūt reģistrētam 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

       Ja pretendents ir personu apvienība, kas 

nav reģistrēta Komercreģistrā (vai 

līdzvērtīgā komercdarbību reģistrējošā 

iestādē ārvalstī), tai tai iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir 

pienākums pirms līguma noslēgšanas pēc 

savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam 

juridiskam statusam (pilnsabiedrība) vai 

noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par 

apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu 

10 (desmit) dienu laikā pēc paziņojuma par 

iepirkuma rezultātiem nosūtīšanas. 

 

Attiecībā uz Pretendenta reģistrāciju Komisija 

veiks pārbaudi LR Uzņēmumu reģistra 

publiski pieejamā datubāzē www.ur.gov.lv.  

Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz 

attiecīgās valsts līdzvērtīgas komercdarbību 

reģistrējošas iestādes izdota Pretendenta 

reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija. 

Ārvalstīs izsniegtiem dokumentiem jābūt ar 

Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu 

valodā. 

6.2.2. Pretendents ir reģistrēts 

būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā 

profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai 

Pretendentam ir kompetentas institūcijas 

izsniegta licence, sertifikāts vai cits 

līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts 

normatīvie tiesību akti paredz profesionālo 

reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus 

līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu 

Informāciju  par Latvijas Republikas 

Būvkomersantu un Būvspeciālistu reģistrā 

reģistrētajiem pretendentiem un to 

apakšuzņēmējiem Komisija pārbaudīs 

attiecīgo reģistru datu bāzēs.  

    Ārvalstu pretendentam jāiesniedz atbilstoša 

dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts 

normatīvie tiesību akti paredz profesionālo 

reģistrāciju, vai cits līdzvērtīgs dokuments, 

vai pretendenta rakstveida apliecinājums, ka 

attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti 

neparedz profesionālo reģistrāciju. 

   Ārvalstu pretendents iesniedz apliecinājumu 

par tā apņemšanos reģistrēties Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā uz 

iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi. 

 

6.2.3. Pretendenta piedāvātajam 

atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir spēkā 

esošs būvprakses sertifikāts iepirkuma 

priekšmetam atbilstošu būvdarbu vadīšanas 

jomā.  

         Ārvalstu pretendenta personāla 

kvalifikācijai jāatbilst speciālista 

reģistrācijas valsts prasībām attiecīgo 

pakalpojumu sniegšanai.  

 

Jāiesniedz līguma izpildē iesaistītā būvdarbu 

vadītāja kvalifikāciju apliecinošu dokumentu 

(sertifikātu) kopijas.         

http://www.ur.gov.lv/
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6.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām: 

6.3.1. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu 

laikā (2014., 2015., 2016.,  2017. un 2018.g. 

līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam)  ir 

izpildījis vismaz 1 (vienu) atbilstošu 

būvniecības līgumu (kā galvenais 

būvuzņēmējs vai apakšuzņēmējs), kur 

līguma summa ir ne mazāka kā piedāvātā 

līgumcena, kā arī par norādīto būvdarbu 

izpildi ir saņēmis pozitīvu pasūtītāja 

atsauksmi - vai visi darbi ir veikti kvalitatīvi, 

atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un 

pienācīgi pabeigti. 

Pretendenta (kā galvenā būvuzņēmēja vai 

apakšuzņēmēja) iepriekšējos piecos gados 

veikto attiecīgo būvdarbu saraksts 

(3.pielikums) un vismaz 1 (viena) pasūtītāja 

atsauksme, kurā iekļauta informācija, kas 

atbilst šajā punktā izvirzītajām prasībām. 

6.3.2. Pretendenta rīcībā ir atbilstoši 

cilvēkresursi un tehniskais nodrošinājums 

kvalitatīvai un savlaicīgai būvdarbu 

veikšanai. 

Brīvā formā iesniedzama informācija par 

Pretendenta rīcībā esošajiem cilvēkresursiem 

un tehnikas vienībām, kas nodrošinās līguma 

izpildi. 

6.4. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli: 

6.4.1. Pretendenta gada vidējam finanšu 

apgrozījumam bez PVN komercdarbības 

daļā, kas attiecas uz būvniecības jomu, par 

iepriekšējiem 3 (trīs)  finanšu gadiem jābūt 

ne mazākam par piedāvāto līgumcenu. 

(Pretendentam, kura darbības ilgums ir 

mazāks nekā 3 gadi - nostrādātajā periodā 

gada vidējam finanšu apgrozījumam 

būvniecībā jābūt ne mazākam  par piedāvāto 

līgumcenu).  

Pretendenta parakstīta izziņa par gada vidējo 

finanšu apgrozījumu bez PVN tajā 

komercdarbības daļā, kas attiecas uz 

būvniecības jomu.   

6.4.2. Piedāvājuma nodrošinājums: 

Pretendentam pie piedāvājuma jāpievieno no 

savas puses neatsaucams piedāvājuma 

nodrošinājums 2% apmērā no piedāvātās 

līguma summas (bez PVN). Piedāvājuma 

nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem 

termiņiem: 

-vismaz 180 (viens simts astoņdesmit) 

dienas no nolikumā noteiktās piedāvājumu 

atvēršanas dienas; 

-līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 

Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kā 

6.4.2.punktā noteiktās naudas summas 

iemaksa 1.2.punktā norādītajā Pasūtītāja 

kontā un maksājumu apliecinošs dokuments 

vai bankas garantija, vai apdrošināšanas 

polise, ar norādi: “Piedāvājuma 

nodrošinājums iepirkumam PIL 9.panta 

kārtībā “Robežsargu novērošanas torņa 

pārbūve par skatu torni”, 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 

(EJZF) pasākuma „Sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 

projekta “Robežsargu skatu torņa, kā 

padomju laika kultūrvēsturiskā mantojuma 

atjaunošana un izmantošana tūrismam” 

ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr. PNP 

2018/27”. 

6.5. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi:  

6.5.1. Pretendents, kuram būtu piešķiramas 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tiek 

izslēgts no dalības iepirkumā, ja uz to  

attiecas Publisko iepirkumu likuma 

(turpmāk - PIL) 9.panta astotajā daļā 

Lai pārbaudītu, vai pretendents nav 

izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 9.panta 

astotajā daļā minēto apstākļu dēļ, Komisija 

veiks pārbaudi PIL 9.panta devītajā un 

desmitajā daļā noteiktajā kārtībā.  
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minētie izslēgšanas  gadījumi.   

6.5.2. Pretendents tiek izslēgts no dalības 

iepirkumā Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likumā  

(turpmāk – Sankciju likums) noteiktajos 

gadījumos.   

Attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu 

piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības, Komisija veiks pārbaudi atbilstoši 

Sankciju likuma 11.1 pantam. 

 

6.6. Pretendentu iesniegtās izziņas un citus dokumentus, ko likumā noteiktajos gadījumos 

izsniedz kompetentās institūcijas, Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 

vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās 

izziņas un dokumentus -  ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas 

dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. 

 

7. Tehniskais un finanšu piedāvājums 

7.1. Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo brīvā formā kā savu piedāvājumu 

Būvprojektā un Tāmē minēto darbu izpildei. Tehniskajā piedāvājumā norāda informāciju 

par būvdarbu veikšanā izmantotajiem materiāliem (ražotājs, marka), iekļauj 

apliecinājumu, ka veiktajiem darbiem un pielietotajiem materiāliem kopumā būs 36 

(trīsdesmit sešu) mēnešu garantijas. Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam skaidri, 

viennozīmīgi un nepārprotami jāatspoguļo Būvprojektā noteikto prasību izpilde. 

7.2. Ekvivalenti: ja Būvprojektā vai Tāmēs ir norādīti konkrēta ražotāja/zīmola 

būvmateriāli, izstrādājumi un iekārtas, tie šajā projektā minēti kā šo būvmateriālu, 

izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas 

komforta līmeņa rādītāji. Pretendents drīkst piedāvāt ekvivalentus būvmateriālus, 

izstrādājumus un iekārtas. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad tāmēs 

pievieno informāciju par ekvivalenta ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam 

dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto produktu. Informācijā 

jānorāda, kurām tāmes pozīcijām tiek piedāvāts katrs ekvivalents. 

7.3. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno Apliecinājums par objekta apskati  (4. pielikums).  

7.4.  Finanšu piedāvājums jāsagatavo,  aizpildot būvprojektam atbilstošu  tāmi (2.pielikums)  

un Finanšu piedāvājuma veidlapu (5.pielikums).  

7.5. Tāmi sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”  

7.6. Finanšu piedāvājuma veidlapā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikti 

Būvdarbi (Būvdarbu kopējā cena), tāmēs jānorāda vienības cenas un izmaksas katrā 

pozīcijā.  

7.7. Cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar Būvdarbu veikšanu, t.sk., 

garantiju izmaksas.  

   7.8.  Pretendenta piedāvātajām vienību cenām jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā. 

   7.9. Tehniskajam piedāvājumam un finanšu piedāvājumam jābūt parakstītam, to paraksta 

Pretendenta attiecīgi pilnvarots pārstāvis (pārstāvības tiesības reģistrētas publiskos 

reģistros vai izsniegta attiecīga pilnvara). 

 

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. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un piedāvāto cenu nosaukšanas visi klātesošie 

Komisijas locekļi parakstās uz katra finanšu piedāvājuma. 
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8.4. Piedāvājumu atvēršanas norise, kā arī visas nosauktās ziņas tiek ierakstītas piedāvājumu 

atvēršanas sēdes protokolā. 

8.5. Ja Pretendents pieprasa, Komisija 3 (trīs) darbdienu laikā no Pretendenta elektroniska 

vai rakstiska pieprasījuma saņemšanas dienas izsniedz Pretendentam piedāvājumu 

atvēršanas sēdes protokolu, nosūtot to uz pieprasījumā norādīto adresi, e-pastu vai 

faksu. 

  

9. Pretendentu piedāvājumu 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) darbdienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas 

dienas.  

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 pieredzes aprakstā norādīto 

informāciju, sazinoties ar attiecīgo pasūtītāju.  

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

iepriekšējā vērtēšanas posmā. 

9.4. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē, vai piedāvājums 

sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikumā (5.sadaļā) 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. 

9.5. Pretendentu atlases laikā Komisija pēc Pretendentu iesniegtajiem atlases 

dokumentiem pārbauda Pretendentu atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām 

(Nolikuma 6.sadaļa) un pieņem attiecīgu lēmumu. Pretendents, kurš neatbilst kādai no 

Nolikuma 6.sadaļā izvirzītajām prasībām, tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā 

un piedāvājums turpmākajā vērtēšanā nepiedalās.  

9.6. Pretendenta tehniskā piedāvājuma  vērtēšanas laikā Komisija izvērtē tehniskā 

piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un pieņem attiecīgu lēmumu.  

10. Finanšu piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritērijs 

10.1. Piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikuma prasībām un ir atzīti par atbilstošiem 

tehnisko piedāvājumu novērtējumā,  piedalās finanšu piedāvājumu vērtēšanā.  

10.2. Vērtējot finanšu piedāvājumus, Komisija pārbauda vai finanšu piedāvājumā nav 

aritmētisko kļūdu un, ja tiek konstatētas šādas kļūdas, tās izlabo.  Par kļūdu labojumu 

tiek paziņots Pretendentam. Veiktie labojumi tiek ņemti vērā, salīdzinot finanšu 

piedāvājumus. 

10.3.  Lai pārliecinātos, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, Komisija PIL 53.pantā 

noteiktajā kārtībā var pieprasīt Pretendentam skaidrojumu par piedāvāto cenu vai 

izmaksām.  

10.4. Piedāvājuma izvēles kritērijs tiek noteikts saskaņā ar  PIL 51.panta ceturto daļu - 

saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā tikai zemāko piedāvāto cenu. 

Nno piedāvājumiem, kuri atbilst visām Nolikuma prasībām, Komisija izvēlēsies 

piedāvājumu ar viszemāko kopējo līgumcenu. 
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11. Pretendentu pārbaude attiecībā uz PIL 9.panta astotajā daļā  un Sankciju 

likumā minētajiem izslēgšanas gadījumiem 

 

11.1. Attiecībā uz Pretendentu,  kuram saskaņā ar Nolikuma 11.4.punktu būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Iepirkuma komisija veiks pārbaudi PIL 9.panta 

devītajā un desmitajā daļā  un Sankciju likumā noteiktajā kārtībā (Nolikuma 6.sadaļa). 

 

12. Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu  

12.1. Komisija par uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikumā 

noteiktajām  prasībām,  kuram ir piedāvājums ar zemāko cenu, un kurš nav izslēdzams 

no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 9.panta astoto daļu un Sankciju likuma 

noteikumiem.   

12.2. Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Komisija nosūta informāciju par 

lēmumu visiem pretendentiem, kā arī mājaslapā www.pavilosta.lv sadaļā „Iepirkumi”  

nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam.  

 

13. Iepirkuma līgums 

13.1. Iepirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumā pievienoto līguma 

projektu. Līgumā nosaka visas tiesiskās attiecības starp Pasūtītāju un Būvdarbu 

izpildītāju.  

13.2. Iepirkuma līgumā būvdarbu uzsākšanas un izpildes datumi tiks precizēti, atbilstoši 

līguma noslēgšanas datumam, kā arī Iepirkumā uzvarējušā Pretendenta iesniegtajam 

būvdarbu veikšanas grafikam. 

13.3. Līgumā noteiktajos gadījumos Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu. 

13.4. Pretendenta iesniegtā tehniskā piedāvājuma, tāmes un finanšu piedāvājuma kopija tiek 

pievienota iepirkuma līguma pielikumā un ir neatņemama līguma sastāvdaļa, kas ir 

spēkā visā līguma  darbības laikā. 

 

 

14. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

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

darbības saskaņā ar Nolikumu 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 iesniegto informāciju; 

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

dokumenta kopiju, ja Komisijai rodas šaubas par piedāvājumā iesniegtā dokumenta 

autentiskumu; 

14.4.3. pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām, 

ievērojot normatīvo aktu prasības; 

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

nevienu piedāvājumu; 

14.4.5. pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;  

14.4.6. citas Nolikumā minētās tiesības. 

http://www.pavilosta.lv/
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14.5. Komisijas pienākumi: 

14.5.1. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu;  

14.5.2. pēc Pretendenta pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par Nolikumu; 

14.5.3. izskatīt un vērtēt Pretendentu piedāvājumus, ievērojot Nolikuma prasības; 

14.5.4.  nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem; 

14.5.5. ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas rakstveidā 

informēt visus Pretendentus par pieņemto lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt 

iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, nosūtīt attiecīgu paziņojumu Iepirkuma 

uzraudzības birojam;  

14.5.6. 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 vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, 

rakstiski informējot par to Komisiju; 

15.1.3. pieprasīt rakstveidā no Komisijas papildu informāciju par nolikumu ne vēlāk kā 4 

(četras) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām; 

15.1.4. pieprasīt izskaidrot lēmumu par tā piedāvājuma noraidīšanu; 

15.1.5. 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 iepirkumā); 

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. saņemot Komisijas pieprasījumu sniegt informāciju nolikumā paredzētajos gadījumos, 

norādīto informāciju sniegt 3 (trīs) darbdienu laikā no Komisijas pieprasījuma 

parakstīšanas dienas; 

15.2.6. citi Nolikumā minētie pienākumi. 

 

16. Nolikuma pielikumi 

16.1. Būvprojekts  

16.2. 1.pielikums – Pretendenta pieteikuma forma 

16.3. 2. pielikums – Tāme/apjomi 

16.4. 3. pielikums – Veikto būvdarbu saraksts  

16.5. 4. pielikums  –Apliecinājums par objekta apskati 

16.6. 5. pielikums  – Finanšu piedāvājuma forma  

16.7. 6. pielikums  – Līguma projekts  


