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1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
1.1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona
Pasūtītājs:
SIA „Jūrmalas ūdens”, reģ. Nr. 40003275333, Promenādes iela 1a,
Jūrmala, LV-2015, Latvija.
Pasūtītāja kontaktpersona:
SIA „Jūrmalas ūdens” Projektu ieviešanas vienības vadītājs Aivars Kamarūts
Tālr. Nr.: +371 67811384
E-pasta adrese: project@jurmalasudens.lv
1.2. Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jūrmalā”
ID Nr. JŪ 2017/05 INV
1.3. Iepirkuma procedūra
1.3.1. Slēgts konkurss saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 13.panta
pirmās daļas 2.punktu.
Konkurss norisinās divās kārtās:
1.3.1.1. Konkursa pirmā kārta – kandidātu atlase dalībai slēgtā konkursā. Konkursa pirmās kārtas
rezultātā Pasūtītājs uzaicinās atlasītos Kandidātus dalībai konkursa otrajā kārtā;
1.3.1.2. Konkursa otrā kārta – uzaicināto Kandidātu iesniegto piedāvājumu slēgtā konkursā
vērtēšana un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana.
Konkursa otrā kārta katrai iepirkuma daļai notiks atsevišķi.
1.4. Piegādātājs – fiziskā vai juridiskā persona, pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai
šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, piegādāt
preces vai sniegt pakalpojumus.
1.5. Kandidāts – piegādātājs, kurš piedalās slēgtā konkursā un ir iesniedzis pieteikumu konkursa
pirmajā kārtā.
1.6. Pretendents – piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu konkursa otrajā kārtā.
1.7. Pasūtītājs – SIA „Jūrmalas ūdens”.
1.8. Pilsēta – pilsēta atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 10.pantam,
https://likumi.lv/doc.php?id=185993 (Pilsētas statusu piešķir apdzīvotām vietām, kuras ir
kultūras un komercdarbības centri ar attīstītu inženierinfrastruktūru un ielu tīklu un kurās ir ne
mazāk par 2000 pastāvīgo iedzīvotāju, vai apdzīvotām vietām, kurās ir mazāk par 2000
pastāvīgo iedzīvotāju, ja tās ir kultūras un komercdarbības centri ar attīstītu
inženierinfrastruktūru un ielu tīklu).
1.9. Ūdenssaimniecības objekti/līgumi – objekti/līgumi, kuros veikti ārējās ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmu būvdarbi/būvniecības darbi, ieskaitot seguma būvdarbus/būvniecības
darbus, un/vai kanalizācijas sūkņu staciju, tai skaitā notekūdeņu attīrīšanas ietaišu,
būvdarbi/būvniecības darbi.
1.10. Galvenais būvdarbu veicējs – atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu
Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 2.15.punktam (galvenais būvdarbu veicējs – būvdarbu
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veicējs, kas piesaista citus atsevišķus būvdarbu veicējus, noslēdzot attiecīgus līgumus, un kura
pienākums ir realizēt objektu dabā atbilstoši būvprojektam).
1.11. Konkurss – šis slēgtais konkurss.
1.12. Nolikums – šis kandidātu atlases nolikums.
1.13. Pieteikums – Kandidāta pieteikums dalībai slēgta konkursa “Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Jūrmalā” pirmajā kārtā.
1.14. Likums – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, https://likumi.lv/ta/id/288730sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums .
1.15. EIS – Elektronisko iepirkumu sistēma.
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmets un tā apraksts – jaunu ārējo kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūves
darbi, kanalizāciju sūkņu staciju izbūves darbi, saskaņā ar Pasūtītāja izstrādātu tehnisko
projektu (Līgums saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības
darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs”
FIDIC Sarkanā grāmata). Kopā 3 iepirkuma daļu ietvaros paredzēts izbūvēt aptuveni 90 km
ūdensvada tīklu, aptuveni 81 km kanalizācijas tīklu, aptuveni 15 Kanalizācijas sūkņu stacijas,
kā arī paredzēts veikt ceļu, ielu vai laukumu asfaltbetona seguma (un citu seguma veidu, ja
attiecināms) izbūves darbus, virs inženierkomunikācijām.
CPV kods: 45230000-8 Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju, lielceļu, ceļu,
lidlauku un dzelzceļa līniju būvdarbi, lēzenas konstrukcijas.
2.2.

Iepirkuma priekšmets, līgumu izpildes vieta un termiņš.

2.2.1. Iepirkuma daļa: “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Priedaine – Majori”
a) darbu apjoms: 30 km ūdensvada tīklu; 26 km kanalizācijas tīklu, orientējoši 5 (piecas)
kanalizācijas sūkņu stacijas, asfaltbetona seguma izbūves darbi orientējoši 65 000 m2
apjomā;
b) būvdarbu izpildes vieta ir Jūrmalas pilsēta un termiņš 18 mēneši;
c) paredzamais darbu uzsākšanas laiks 2018. gada augusts.
2.2.2. Iepirkumu daļa “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Majori-Krastciems”
a) darbu apjoms: 30 km ūdensvada tīklu; 29 km kanalizācijas tīklu, orientējoši 5 (piecas)
kanalizācijas sūkņu stacijas, asfaltbetona seguma izbūves darbi orientējoši 72 500 m2
apjomā;
b) būvdarbu izpildes vieta ir Jūrmalas pilsēta un termiņš 18 mēneši;
c) paredzamais darbu uzsākšanas laiks 2018. gada decembris
2.2.3. Iepirkumu daļa “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Krastciems -Ķemeri”
a) darbu apjoms: 30 km ūdensvada tīklu; 26 km kanalizācijas tīklu, orientējoši 5 (piecas)
Kanalizācijas sūkņu stacijas, asfaltbetona seguma izbūves darbi orientējoši 65 000 m2
apjomā;
b) būvdarbu izpildes vieta ir Jūrmalas pilsēta un termiņš 18 mēneši;
c) paredzamais darbu uzsākšanas laiks 2019. gada janvāris.
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2.3. Informācija par Konkursa otro kārtu:
2.3.1. Kandidāti, kuri un kuru pieteikumi atbildīs Nolikumā noteiktajām prasībām, tiks uzaicināti
iesniegt piedāvājumus iepirkuma procedūras ietvaros, katrai iepirkuma daļai atsevišķi.
2.3.2. Kandidātiem, kuri tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus Konkursa otrajā kārtā, piedāvājumā
būs jānorāda visas personas vai apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām, Kandidāts balstās, norādot
katrai personai, uz kuru balstās vai apakšuzņēmējam nododamo iepirkuma līguma daļu.
2.3.3. Kandidātiem, kuri tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus Konkursa otrajā kārtā, iesniedzot
piedāvājumus, būs jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums. Nodrošinājuma apmērs tiks noteikts
Konkursa otrās kārtas nolikumā.
2.3.4. Iepirkuma līguma
piedāvājumam.

3.

slēgšanas

tiesības

tiks

piešķirtas

saimnieciski

visizdevīgākajam

INFORMĀCIJAS APMAIŅAS KĀRTĪBA UN NOLIKUMA SAŅEMŠANA

3.1. Pasūtītājs publicē paziņojumu par līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē:
www.iub.gov.lv.
3.2. Saziņa un informācijas apmaiņa starp Komisiju un ieinteresētajiem piegādātājiem un
Kandidātiem notiek rakstveidā – pa pastu vai elektroniski, izmantojot Pasūtītāja
kontaktpersonas elektroniskā pasta adresi.
3.3. Nolikums, Nolikuma grozījumi un cita informācija par Nolikumu tiek publicēta Pasūtītāja
tīmekļvietnē www.jurmalasudens.lv, kā arī EIS e-konkursu apakšsistēmā tīmekļvietnē
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/.
Ieinteresētais
piegādātājs
EIS
e-konkursu
apakšsistēmā šā Konkursa sadaļā var reģistrēties kā nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS
kā piegādātājs.1
3.4. Ja ieinteresētais piegādātājs laikus ir pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras
dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk
kā 6 (sešas) dienas pirms Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.
3.5. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu
Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju mājas lapā
internetā www.jurmalasudens.lv un EIS e-konkursu apakšsistēmā, kurā ir pieejams Nolikums,
norādot arī uzdoto jautājumu.
3.6. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā šā
Konkursa sadaļā publicētajai informācijai.
4. PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Piegādātāji pieteikumus var iesniegt līdz 2018.gada 19. februārim , plkst.11:00 EIS e-konkursu
apakšsistēmā. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie pieteikumi tiks atzīti par
neatbilstošiem nolikuma prasībām un gadījumā, ja attiecīgie pieteikumi būs iesniegti drukātā
veidā, tie neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējiem.
4.2. Pieteikumi tiks atvērti SIA “Jūrmalas ūdens” konferenču zālē, Promenādes ielā 1a, Jūrmalā,
2018.gada 19. februārī plkst. 11:00. Pieteikumu atvēršana ir atklāta. Iesniegto pieteikumu
atvēršanas procesam var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju skatīt šajā adresē:
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883
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Pieteikumu atvēršana notiks izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā
pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.
4.3. Iesniegto Pieteikumu Kandidāts var atsaukt vai grozīt tikai līdz Pieteikuma iesniegšanas
termiņa beigām.
4.4. Pieteikuma maiņas gadījumā par Pieteikuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā
Pieteikuma iesniegšanas brīdis.
4.5. Kandidāts par katru iepirkuma priekšmeta daļu iesniedz atsevišķu pieteikumu. Kandidāts var
iesniegt pieteikumu par vienu vai vairākām daļām kopā. Kandidāts nevar iesniegt pieteikuma
variantus.

5. PIETEIKUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS
5.1. Pieteikums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. Katra iesniedzamā dokumenta
formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie veidi:
5.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot EIS e-konkursu
apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ievietotās formas;
5.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un
augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā
integrētajiem failiem (šādā gadījumā Kandidāts ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību
dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas
iespējām);
5.1.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto pieteikumu šifrējot ārpus EIS e-konkursu
apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar
elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Kandidāts ir atbildīgs par aizpildāmo formu
atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un
nolasīšanas iespējām).
5.2. Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā
elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem
lasāmā formātā.
5.3. Visus dokumentus Kandidāts pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan
parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
5.4. Pieteikumus Kandidātiem jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu
apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve pieteikumā ietvertajai informācijai,
tostarp pieteikums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to
ģeneratorus.
5.5. Ja Kandidāta pieteikums ir šifrēts, Kandidātam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā
pēc pieteikumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole
šifrētā dokumenta atvēršanai.
5.6. Pieteikums sastāv no šādām daļām:
5.6.1. Pieteikums dalībai Konkursā (katrai daļai atsevišķi);
5.6.2. Kandidāta atlases un kvalifikācijas dokumenti (katrai daļai atsevišķi).
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5.7. Pieteikumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem datorrakstā, bez svītrojumiem,
papildinājumiem, neatrunātiem labojumiem, aizkrāsojumiem vai dzēsumiem. Ja ir izdarīti kādi
labojumi, tiem jābūt atrunātiem atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra
noteikumos Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām.
5.8. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtās
dokumenta kopijas autentiskumu, kandidātam jāuzrāda dokumenta oriģināls vai jāiesniedz
apliecināta dokumenta kopija.
5.9. Pieteikums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem Pieteikuma dokumentiem
jāpievieno Kandidāta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta
2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi
valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Kandidāts.
5.10. Pieteikums jāparaksta Kandidāta paraksta tiesīgai personai vai tās pilnvarotai personai,
pievienojot attiecīgu pilnvaru Pieteikuma parakstīšanai un tajā esošo dokumentu tulkojuma
pareizības apliecināšanai.
5.11. Ja Pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad Pieteikumu paraksta visas personas, kas
ietilpst piegādātāju apvienībā vai piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis.
5.12. Iesniedzot Pieteikumu, Kandidāts pilnībā atzīst visus Nolikumā ietvertos nosacījumus (t.sk. tā
pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā Konkursa sadaļā)
ietvertos nosacījumus.
6. PIETEIKUMĀ IEKĻAUJAMIE DOKUMENTI (katrai iepirkumu daļai)
6.1. Pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā pievienoto elektronisko formu,
kas pieejama EIS e-konkursu apakšsistēmas šā Konkursa sadaļā.
6.2. Pilnvara, ja Pieteikumu paraksta Kandidāta pilnvarotā persona, kas nav Kandidāta likumiskais
pārstāvis (paraksta tiesīgā persona). Pilnvarojumu apliecinošs dokumentus, ja pieteikumu
iesniedz piegādātāju apvienība un pieteikumu neparaksta visi piegādātāju apvienības
dalībnieki, bet piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis.
6.3. Kandidāta kvalifikācijas dokumenti, kas jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma 8.punktu.
6.4. Ja tas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei, Kandidāts var balstīties uz citu uzņēmēju
tehniskajām un profesionālajām spējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
Šādā gadījumā Kandidātam jāpierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi,
iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu
Kandidāta rīcībā. Kandidāts, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām
atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas
veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. Ja
Kandidāts, lai izpildītu Nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības, balstās uz citu uzņēmēju
tehniskajām un profesionālajām spējām, pieteikumam jāpievieno aizpildīta Nolikuma
6.pielikumā pievienotā elektroniskā forma, kas pieejama EIS e-konkursu apakšsistēmas šā
Konkursa sadaļā.
6.5. Kandidāts var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir
nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā
rakstura. Šādā gadījumā Kandidātam jāpierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie
resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā
iepirkuma līguma izpildē. Kandidātam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām
iespējām tas balstās, jāuzņemas solidāra atbildība par iepirkuma līguma izpildi.
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6.6. Izziņas un citus dokumentus, kurus Likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas
kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi
pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus
dokumentus Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms
iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
7. KANDIDĀTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI
7.1. Kandidāts tiks izslēgts no dalības iepirkumu procedūrā Likuma 48.panta pirmajā daļā
noteiktajos gadījumos. Kandidātu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Likuma 48.pantā
noteiktajā kārtībā.
7.2. Ja Kandidāts vai personālsabiedrības biedrs (ja Kandidāts ir personālsabiedrība) atbilst Likuma
48.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam,
Kandidātam kopā ar pieteikumu jāiesniedz skaidrojums un pierādījumi par nodarītā kaitējuma
atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar
izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības
pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu
atkārtošanos nākotnē.
Ja Kandidāts neiesniegs minēto skaidrojumu un pierādījumus, pasūtītājs izslēgs Kandidātu no
dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu Likuma 48.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai
7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.
7.3. Eiropas vienotās iepirkuma procedūras dokuments:
7.3.1. Pasūtītājs pieņems Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu
atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Kandidāta atlases prasībām. Ja
Kandidāts izvēlēsies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu,
ka tas atbilst Konkursā noteiktajām Kandidāta atlases prasībām, Kandidātam jāiesniedz šo
dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Ja Kandidāts ir
piegādātāju apvienība, Kandidātam jāiesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras
dokumentu par katru tās dalībnieku;
7.3.2. Kandidāts var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir
bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza;
7.3.3. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Kandidāts iesniedz visus
vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām Kandidātu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un
informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
7.3.4. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas
2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas
vienotajam
iepirkuma
procedūras
dokumentam,
un
tā
pieejama:
http://www.iub.gov.lv/lv/node/587.
8. KANDIDĀTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS
Kandidātiem katrai iepirkuma daļai jāatbilst šādām Kandidātu kvalifikācijas prasībām attiecībā uz
Kandidāta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, saimnieciskajam un finanšu stāvoklim vai
tehniskajām un profesionālajām spējām un jāiesniedz šādi dokumenti:
Nr.

Kvalifikācijas prasības

Iesniedzami dokumenti
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p.k.
8.1.

8.1.1. Kandidāts ir reģistrēts Uzņēmumu
reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs
normatīvajos
aktos
noteiktajos
gadījumos un normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā – Kandidātam ir
tiesībspēja un rīcībspēja.

8.1.2. Par Latvijas Republikā reģistrētiem
Kandidātiem – Pasūtītājs iegūst informāciju
publiski pieejamās datu bāzēs par to, vai
Kandidāts ir reģistrēts atbilstoši normatīvo
aktu prasībām.
8.1.3.
Ārvalstu
Kandidāts
iesniedz
kompetentas attiecīgās valsts institūcijas
izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka
Kandidāts ir reģistrēts atbilstoši normatīvo
aktu prasībām, ja attiecīgās valsts normatīvie
akti paredz šādu reģistrāciju, vai informāciju,
ka attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz
šādu reģistrāciju.

Prasība
attiecas
arī
uz
personālsabiedrību
un
visiem
personālsabiedrības
biedriem
(ja
Pieteikumu iesniedz personālsabiedrība)
vai visiem piegādātāju apvienības
dalībniekiem (ja Pieteikumu iesniedz
Piegādātāju apvienība), kā arī personām,
uz kuru iespējām Kandidāts balstās, lai
izpildītu kvalifikācijas prasības attiecībā
uz Kandidāta atbilstību profesionālās
darbības veikšanai, saimnieciskajam un
finanšu stāvoklim vai tehniskajām un
profesionālajām spējām (ja Kandidāts
plāno piesaistīt personas, uz kuru spējām
Kandidāts balstās).
8.2.

Piezīme: Ja Pieteikumu iesniedz Kandidāts,
kas ir piegādātāju apvienība, Kandidātam
iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas
gadījumā ir pienākums pirms iepirkuma
līguma noslēgšanas pēc savas izvēles
noformēties atbilstoši noteiktam juridiskam
statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu.

8.2.1. Kandidāta amatpersonai, kas 8.2.2. Pasūtītājs pārliecināsies publiski
parakstījusi Pieteikuma dokumentus, ir pieejamās datu bāzēs par to, vai Kandidāta
paraksta (pārstāvības) tiesības.
amatpersonai, kas parakstījusi Pieteikuma
Prasība
attiecas
arī
uz dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības.
personālsabiedrību
un
visiem
personālsabiedrības
biedriem
(ja
Pieteikumu iesniedz personālsabiedrība)
vai visiem piegādātāju apvienības
dalībniekiem (ja Pieteikumu iesniedz
piegādātāju apvienība), kā arī uz
personām, uz kuru iespējām Kandidāts
balstās, lai izpildītu kvalifikācijas
prasības
attiecībā
uz
Kandidāta
atbilstību
profesionālās
darbības
veikšanai, saimnieciskajam un finanšu
stāvoklim
vai
tehniskajām
un
profesionālajām spējām (ja Kandidāts
plāno piesaistīt personas, uz kuru spējām
Kandidāts balstās).

8.3.

8.2.3. Ārvalstu Kandidātiem jāiesniedz
kompetentas attiecīgās valsts institūcijas
izsniegta dokumenta, kas apliecina, ka
Kandidāta amatpersonai, kas parakstījusi
Pieteikuma dokumentus vai izdevusi pilnvaru
parakstīt Pieteikuma dokumentus, ir paraksta
(pārstāvības) tiesības, ja attiecīgajā valstī ir
šāda kompetenta institūcija, kura iesniedz
attiecīgos dokumentus.
8.2.4. Ja Pieteikuma dokumentus paraksta
persona, kurai nav paraksta (pārstāvības)
tiesības, Kandidātam jāiesniedz amatpersonas
ar paraksta tiesībām izdots pilnvarojums citai
personai parakstīt Pieteikuma dokumentus, ja
tos paraksta attiecīgā pilnvarotā persona.

8.3.1. Pretendentam, ar kuru tiks slēgts
iepirkuma līgums, būs jābūt reģistrētam
Latvijas Republikas Būvkomersantu
reģistrā, normatīvajos aktos noteiktajos

8.3.2. Pasūtītājs pārliecināsies, vai Kandidāts
ir
reģistrējies
Latvijas
Republikas
Būvkomersantu reģistrā publiski pieejamās
datu bāzēs.
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gadījumos un normatīvajos
noteiktajā kārtībā.

aktos
8.3.3. Ja Kandidāts nav reģistrēts Latvijas
Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam
jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tam
Konkursa otrajā kārtā tiks piešķirtas iepirkuma
līguma slēgšanas tiesības, tas līdz iepirkuma
līguma noslēgšanai reģistrēsies Latvijas
Republikas Būvkomersantu reģistrā.

Prasība
attiecas
arī
uz
personālsabiedrību
un
visiem
personālsabiedrības
biedriem
(ja
Pieteikumu iesniedz personālsabiedrība)
vai visiem piegādātāju apvienības
dalībniekiem (ja Pieteikumu iesniedz
piegādātāju apvienība), kā arī personām,
uz kuru iespējām Kandidāts balstās, lai
izpildītu kvalifikācijas prasības attiecībā
uz Kandidāta atbilstību profesionālās
darbības veikšanai, saimnieciskajam un
finanšu stāvoklim vai tehniskajām un
profesionālajām spējām (ja Kandidāts
vai Pretendents plāno piesaistīt personas,
uz kuru spējām Kandidāts balstās), kas
veiks būvdarbus, kuru veikšanai saskaņā
ar normatīvajiem aktiem nepieciešama
reģistrācija Būvkomersantu reģistrā.

8.4.

8.3.4. Ja Kandidāta Konkursa pirmajā kārtā
piedāvātie
būvspeciālisti
ir
ieguvuši
profesionālo kvalifikāciju ārvalstīs un nav
reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu
reģistrā, Kandidātam jāiesniedz apliecinājums,
ka gadījumā, ja tam Konkursa otrajā kārtā tiks
piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības,
tad
8.3.4.1. 2 (divu) darba dienu laikā pēc tam,
kad attiecīgie būvspeciālisti saskaņā ar
Nolikuma 8.6.8.1.punktu saņems atļauju par
īslaicīgo profesionālo pakalpojumu sniegšanu,
iesniegs
reģistrācijas
iesniegumu
par
reģistrāciju
Latvijas
Republikas
Būvkomersantu reģistrā Būvniecības valsts
kontroles birojā.
8.3.4.2. ja būvspeciālistiem nepieciešama
kvalifikācijas atzīšana Latvijas Republikas
reglamentētajā profesijā, tad 2 (divu) darba
dienu laikā no būvprakses sertifikāta
saņemšanas, Kandidāts iesniegs reģistrācijas
iesniegumu
par
reģistrāciju
Latvijas
Republikas
Būvkomersantu
reģistrā
Būvniecības valsts kontroles birojā.
8.4.3. Apliecinājums par Kandidāta finanšu
apgrozījumu
atbilstoši
Nolikuma
8.4.1.punktam
saskaņā
ar
Nolikuma
2.pielikumā pievienoto elektronisko formu,
kas pieejama EIS e-konkursu apakšsistēmas šā
Konkursa sadaļā. Apliecinājumam jāpievieno
peļņas vai zaudējumu aprēķina kopija par
attiecīgajiem finanšu gadiem.

8.4.1. Kandidāta vidējam finanšu
apgrozījumam
būvniecības
darbos
iepriekšējos 3 (trīs) finanšu gados ir
jābūt vismaz:
a) 10 000 000,00 EUR (desmit miljoni
EUR)
neieskaitot
PVN,
ja
Kandidāts piesakās uz jebkuru
vienu iepirkuma daļu;
b) 20 000 000,00 EUR (divdesmit
miljoni EUR) neieskaitot PVN, ja
Kandidāts piesakās uz jebkurām
divām iepirkuma daļām;
c) 30 000 000,00 EUR (trīsdesmit
miljoni EUR) neieskaitot PVN, ja
Kandidāts piesakās uz visām trīs
iepirkuma daļām.
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Ja Kandidāts ir piegādātāju apvienība,
tad
visu
piegādātāju
apvienības
dalībnieku gada kopējam finanšu
vidējam apgrozījumam būvniecības
darbos iepriekšējos 3 (trīs) finanšu gados
jābūt vismaz nolikuma 8.4.1.punkta a, b
vai c apakšpunktā norādītajā apjomā
atkarībā no tā, cik iepirkuma daļās
Kandidāts ir pieteicies.
Ja Kandidāts (arī piegādātāju apvienības
dalībnieks) ir dibināts vēlāk vai darbojas
tirgū mazāk par trim gadiem, tad
vidējam
finanšu
apgrozījumam
būvniecības darbos ir jāatbilst augstāk
minētajai prasībai attiecīgi īsākā laika
periodā.
8.4.4. Apliecinājums, ietverot aprēķinu, ka
Kandidāta (personālsabiedrības biedra vai
piegādātāju
apvienības
dalībnieka,
ja
attiecināms)
likviditātes
koeficients
(apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) uz
2017.gada 31.decembri ir vismaz 1,00 saskaņā
ar
Nolikuma
2.pielikumā
pievienoto
elektronisko formu, kas pieejama EIS ekonkursu apakšsistēmas šā Konkursa sadaļā.

8.4.2. Kandidāta likviditātes koeficients
(apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības)
uz 2017.gada 31.decembri ir vismaz
1,00. Minētā prasība ir attiecināma uz
tiem
piegādātāju
apvienības
un
personālsabiedrības biedriem, uz kuru
finansiālajām
iespējām
notiek
balstīšanās un kuri būs finansiāli
atbildīgi par līguma izpildi.
8.4.5. Apliecinājumam jāpievieno operatīvās
bilances kopija par 2017.gadu.
8.5.

Kandidāts kā galvenais būvdarbu veicējs
(piegādātāju apvienības gadījumā visi
tās dalībnieki kopā) iepriekšējo 5 (piecu)
(2013., 2014., 2015., 2016., 2017.gadā
un
2018.gadā
līdz
pieteikuma
iesniegšanas brīdim) gadu laikā ir
izpildījis:

8.5.1.

vismaz 3 (trīs) būvdarbu vai būvniecības
līgumus, kur šo līgumu ietvaros kopā
izbūvēti ārējie ūdensapgādes tīkli ar
kopējo ārējo ūdensapgādes tīklu garumu
vismaz 25 (divdesmit pieci) km.

8.5.2.

vismaz 3 (trīs) būvdarbu vai būvniecības
līgumus, kur šo līgumu ietvaros kopā
izbūvēti ārējie kanalizācijas tīkli ar
kopējo ārējo kanalizācijas tīklu garumu
vismaz 25 (divdesmit pieci) km (tai
skaitā vismaz 1 (viens) km kanalizācijas
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8.5.6. Kandidāta aizpildīts un parakstīts
Kandidāta pieredzes saraksts saskaņā ar
Nolikuma 3.pielikumā pievienoto elektronisko
formu, kas pieejama EIS e-konkursu
apakšsistēmas šā Konkursa sadaļā. Formā par
realizētajiem būvdarbu/būvniecības līgumiem
jānorāda informācija, kas ļauj pārliecināties
par Nolikuma 8.5.-8.5.5.punkta prasību izpildi.
8.5.7. Rakstveida atsauksmes no Kandidāta
pieredzes
sarakstā
norādīto
objektu
pasūtītājiem par Kandidāta pieredzes sarakstā
norādītiem būvdarbu/būvniecības līgumiem.
Atsauksmēs jābūt ietvertai informācijai par
būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes
termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir
veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un
pienācīgi pabeigti. Ja Kandidātam nav
pieejama minētā atsauksme, Kandidāts var
iesniegt citus dokumentus, kas apliecina
attiecīgo
pieredzi,
piemēram,
objekta
pieņemšanas ekspluatācijā aktu vai citus
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spiedvada) un izbūvētas vismaz 3 (trīs) būvniecības procesa dokumentus, kas ļauj
jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.
pārliecināties par Kandidāta pieredzi.
8.5.3.

8.5.4.

vismaz 3 (trīs) būvdarbu vai būvniecības
līgumus, kur kopējais visu līgumu
ietvaros izbūvētais ceļu, ielu vai
laukumu cietais segums ir ar kopējo
platību vismaz 50 000 (piecdesmit
tūkstoši) m2.

8.5.8. Ja Kandidāts ir piegādātāju apvienība,
tad nolikuma 8.5.1.-8.5.4..punktos noteiktās
prasibu izpildei, tiek summēta visu piegādātāju
apvienības dalībnieku pieredze.

8.5.9. Ja Kandidāts balstās uz apakšuzņēmēju
pieredzi 8.5.1.-8.5.4..punktos noteiktās prasibu
3 (trīs) ūdenssaimniecības būvdarbu vai izpildei, Kandidāts iesniedz apakšuzņēmēja
būvniecības līgumus, kur kopējā visu apliecinājumu saskaņā ar nolikuma pielikumu
nr.6.
līgumu summa ir vismaz:
a) 5 000 000,00 (pieci miljoni
EUR), neieskaitot PVN, ja
Kandidāts piesakās uz jebkuru
vienu iepirkuma daļu;
b) 10 000 000,00 (desmit miljoni
EUR), neieskaitot PVN, ja
Kandidāts piesakās uz jebkurām
divām iepirkuma daļām;
c) 15 000 000,00
(piecpadsmit
miljoni EUR), neieskaitot PVN,
ja Kandidāts piesakās uz trīs
iepirkuma daļām.

8.5.5.

Nolikuma 8.5.1.-8.5.4.punktos norādīto
būvdarbu vai būvniecības līgumu
ietvaros veiktajiem būvdarbiem jābūt
pilnībā pabeigtiem un nodotiem
ekspluatācijā
normatīvajos
aktos
noteiktajā kārtībā.

8.6.

Kandidāts var nodrošināt
galvenos speciālistus:

8.6.2.

atbildīgo būvdarbu vadītāju (katrai
iepirkumu
daļai
citu
personu)
(ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu,
ieskaitot
ugunsdzēsības
sistēmas,
būvdarbu vadīšanas jomā), kurš
iepriekšējo 5 (piecu) (2013., 2014.,
2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gadā
līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim)
gadu laikā kā atbildīgais būvdarbu
vadītājs ir vadījis2 būvdarbus vismaz 1
(vienā) būvdarbu vai būvniecības
līgumā, kur līguma ietvaros izbūvēti

2

šādus 8.6.1. Kandidāta aizpildīts un parakstīts
speciālistu saraksts saskaņā ar Nolikuma
4.pielikumā pievienoto elektronisko formu,
kas pieejama EIS e-konkursu apakšsistēmas šā
Konkursa sadaļā.
8.6.4. Par katru Nolikuma 8.6.2. un
8.6.3.punktā prasīto būvdarbu vadītāju
aizpildīts un būvdarbu vadītāja parakstīts
būvdarbu vadītāja pieredzes saraksts saskaņā
ar
Nolikuma
5.pielikumā
pievienoto
Curriculum
vitae
un
pieejamības
apliecinājuma formu, kas pieejama EIS ekonkursu apakšsistēmas šā Konkursa sadaļā.
Curriculum vitae par attiecīgo būvdarbu
vadītāju norādāma informācija par vadītajiem
būvdarbiem būvdarbu/būvniecības līgumos,
kas ļauj pārliecināties par Nolikuma 8.6.2. un

No būvdarbu uzsākšanas brīža līdz objekta nodošanas ekspluatācijā brīdim.
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ārējie ūdensapgādes tīkli vismaz 15
(piecpadsmit) km garumā, ārējie
kanalizācijas
tīkli
vismaz
15
(piecpadsmit) km garumā, (tai skaitā
vismaz 1 (viens) km kanalizācijas
spiedvada) un vismaz 3 (trīs) jaunas
kanalizācijas sūkņu stacijas.
8.6.3.

8.6.3.punkta prasību izpildi.

8.6.5. Curriculum vitae jāpievieno būvniecības
procesa dokumenti, kas apliecina attiecīgā
speciālista pieredzi un iesaisti Nolikuma 8.6.2.
un 8.6.3.punktā prasīto būvdarbu vadīšanā,
piemēram, būvatļaujas kopija vai saistību
raksta kopija vai pieņemšanas-nodošanas
ekspluatācijā akta kopija vai cits dokuments,
kas apliecina Curriculum vitae norādīto
ceļu būvdarbu vadītāju (katrai
līgumu ietvaros vadītos būvdarbus un to
iepirkuma daļai cita persona), kurš
apjomu atbilstību attiecīgajai Nolikuma
iepriekšējo 5 (piecu) (2013., 2014.,
prasībai.
2015., 2016., 2017.gadā un 2018. gadā
līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim) 8.6.6. Ja Kandidātam nav pieejams nolikuma
gadu laikā kā ceļu būvdarbu vadītājs ir 8.6.5.punktā minētais dokumenti/dokuments,
vadījis būvdarbus būvdarbus vismaz 1 Kandidāts var iesniegt rakstveida atsauksmes
(vienā) būvdarbu vai būvniecības līgumā no galveno speciālistu Curriculum vitae
pilsētā, kur līguma ietvaros izbūvēts norādīto objektu pasūtītājiem par Curriculum
ceļu, ielu vai laukumu cietais segums ar vitae norādīto būvdarbu/būvniecības līgumu
kopējo platību vismaz 25 000 (divdesmit izpildi, kuros Kandidāta piedāvātais speciālists
vadījis būvdarbus. Atsauksmēs jābūt ietvertai
pieci tūkstoši) m2.
informācijai
par
Kandidāta
piedāvāto
būvspeciālistu, kā arī vadīto būvdarbu
aprakstu
un
būvdarbu
pieņemšanas
ekspluatācijā laiku.
8.6.7. Par Kandidāta piedāvāto būvdarbu
vadītāju būvprakses sertifikātiem, to spēkā
esību un derīguma termiņu Pasūtītājs
pārliecināsies Būvspeciālistu informācijas
sistēmas
Būvspeciālistu
reģistrā
https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.
8.6.8. Ja Kandidāts Nolikuma 8.6.2.8.6.3.punkta
prasību
izpildei
piedāvā
speciālistu, kurš profesionālo kvalifikāciju
ieguvis ārvalstīs un tam Latvijas Republikā nav
izsniegts būvspeciālista sertifikāts, jāpievieno
attiecīgā ārvalsts speciālista profesionālās
kvalifikācijas
apliecinošus
dokumentus
atbilstoši
attiecīgā
speciālista
valsts
izvirzītajām prasībām, kā arī:
8.6.8.1. ja būvspeciālista mītnes valsts ir
Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas
Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un
kura sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir
Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas
Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts,
jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja
Kandidātam Konkursa otrajā kārtā tiks
piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tad
ārvalstīs kvalifikāciju ieguvušais speciālists ne
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8.6.9.

projekta vadītāju, kurš iepriekšējo 5
(piecu) (2013., 2014., 2015., 2016.,
2017.gadā
un
2018.gadā
līdz
pieteikuma iesniegšanas brīdim) gadu
laikā kā projekta vadītājs ir vadījis3
vismaz 1 (vienu) būvdarbu vai
būvniecības līgumu pilsētā, kur
kopējā līguma cena bez PVN ir
vismaz 5 000 000,00 EUR (pieci
miljoni).

vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
Likuma 65.panta sestajā daļā noteiktā
nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu
uzraudzības
birojam
netiks
iesniegts
iesniegums
par
iepirkuma
procedūras
pārkāpumiem, normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā
iesniegs
atzīšanas
institūcijai
deklarāciju
par
īslaicīgu
profesionālo
pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā
reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs
Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto
atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu
(vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz
speciālists to saņems.
8.6.8.2. ja būvspeciālista būvspeciālista mītnes
valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai
Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas
dalībvalsts un sniegto pakalpojumu izcelsmes
valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai
Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas
dalībvalsts, jāiesniedz apliecinājums, ka
gadījumā, ja Kandidātam Konkursa otrajā kārtā
tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tad
ārvalstīs
kvalifikāciju
ieguvušajam
speciālistam normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā tiks veikta profesionālās kvalifikācijas
atzīšana Latvijas Republikas reglamentētajā
profesijā un tiks saņemts atbilstošs būvprakses
sertifikāts līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
8.6.10. Par Nolikuma 8.6.9.punktā prasīto
speciālistu aizpildīts un projekta vadītāja
parakstīts projekta vadītāja pieredzes saraksts
saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā pievienoto
Curriculum
vitae
un
pieejamības
apliecinājuma formu, kas pieejama EIS ekonkursu apakšsistēmas šā Konkursa sadaļā.
Curriculum vitae norādāma informācija par
vadītajiem būvdarbu/būvniecības līgumiem,
kas ļauj pārliecināties par Nolikuma
8.6.9.punkta prasību izpildi.
8.6.11. Curriculum vitae jāpievieno rakstveida
atsauksmes vai citi dokumenti, kas apliecina,
ka Kandidāta piedāvātais speciālists pildījis
projekta vadītāja pienākumus Curriculum vitae
norādīto būvdarbu/būvniecības līgumu izpildē.

8.7. Kandidāts nevar piedāvāt vienu speciālistu vairāku Nolikumā prasīto būvdarbu vadītāju lomu
izpildei.

3

No līguma darbu uzsākšanas brīža līdz objekta nodošanas ekspluatācijā brīdim.
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8.8. Ja Kandidāts ir piegādātāju apvienība, tad prasības, kas attiecas uz kandidāta tehniskajām un
profesionālajām spējām, ir attiecināmas un piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā, nevis
katru dalībnieku atsevišķi.
9. KANDIDĀTU UN PIETEIKUMU VĒRTĒŠANA
9.1. Pieteikumu atbilstības pārbaude un Kandidātu atlase notiek slēgtās iepirkuma komisijas sēdēs.
9.2. Iepirkuma komisija pārbauda Kandidāta Pieteikuma noformējuma atbilstību Nolikuma
5.punkta prasībām. Ja iepirkuma komisija konstatē Pieteikuma neatbilstību kādai no
Pieteikuma noformējuma prasībām, Komisija var lemt par tālāku Pieteikuma neizskatīšanu, ja
Pieteikuma neatbilstība noformējuma prasībām ir būtiska, kas ietekmē Pieteikuma atbilstības
pārbaudi.
9.3. Iepirkuma komisija, ievērojot Likuma 48.pantā noteikto kārtību, pārbauda, vai uz Kandidātu
neattiecas kāds no Likuma 48.panta pirmajā daļā minētajiem Kandidātu izslēgšanas
gadījumiem.
9.4. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Kandidāts atbilst Nolikuma 8.punktā noteiktajām
kvalifikācijas prasībām, un atlasa kvalifikācijas prasībām atbilstošos Kandidātus.
9.5. Ja Kandidāts, kurš būtu uzaicināms iesniegt piedāvājumu, būs iesniedzis Eiropas vienoto
iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu
vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Kandidātu atlases prasībām, iepirkuma
komisija pirms lēmuma pieņemšanas par kandidātu atlases rezultātiem pieprasīs iesniegt
dokumentus, kas apliecina Kandidāta atbilstību kandidātu atlases prasībām.
9.6. Pasūtītājs uzaicinās iesniegt piedāvājumus Konkursa otrajā kārtā tos Kandidātus, kuri atbildīs
Nolikumā noteiktajām prasībām.
10. KANDIDĀTU UN IEPIRKUMU KOMSIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
10.1. Iepirkuma komisijai ir Nolikumā un Likumā noteiktās tiesības un pienākumi.
10.2. Kandidātam ir Nolikumā un Likumā noteiktās tiesības uz pienākumi.
11. PIELIKUMI
1.pielikums: Pieteikuma dalībai Kandidātu atlasē forma;
2.pielikums: Apliecinājums par Kandidāta finanšu apgrozījumu un likviditātes koeficientu;
3.pielikums: Kandidāta pieredzes saraksta forma;
4.pielikums: Kandidāta piedāvāto speciālistu saraksta forma;
5.pielikums: Speciālistu Curriculum vitae un pieejamības apliecinājuma forma;
6. pielikums: Personas, uz kurām balstās, nododamo darbu saraksts un apliecinājuma forma.
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Pielikums Nr.1
Pieteikuma dalībai Kandidātu atlasē forma

Pieteikums dalībai slēgtā konkursā
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jūrmalā”
ID Nr. JŪ 2017/05 INV
Iepirkuma daļai____________________________________[daļas Nr. un nosaukums]
<gads>.gada <datums>.<mēnesis>

1.
Iesniedzot šo pieteikumu, piesakām savu dalību SIA “Jūrmalas ūdens” organizētājā slēgtā
konkursa“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jūrmalā” ID Nr. JŪ 2017/05 INV iepirkumu
daļā (daļas Nr. un nosaukums) (turpmāk – slēgts konkurss) kandidātu atlasei.
2.

1.

Apliecinām, ka:
a.

visa slēgtajam konkursam sniegtā informācija ir patiesa;

b.

uz <Kandidāta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likuma 48.panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas nosacījumi;

c.

slēgtā konkursa nolikuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

Kandidāta kontaktpersona iepirkuma laikā: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e pasta adrese>.

<Kandidāta nosaukums, reģistrācijas numurs> <Kandidāta juridiskā un pasta adreses, tālruņu un
faksa numuri, e-pasta adrese> <Kandidāta bankas rekvizīti>
<Kandidāta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts> <Datums, vieta>
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Pielikums Nr. 2

Kandidāta apliecinājuma veidne
APLIECINĀJUMS PAR KANDIDĀTA FINANŠU APGROZĪJUMU UN LIKVIDITĀTES
KOEFICIENTU

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

<Kandidāta nosaukums, [reģistrācijas numurs] iesniedzot savu pieteikumu (turpmāk - Pieteikums)
SIA „Jūrmalas ūdens” slēgtajā konkursā “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jūrmalā” ID
Nr. JŪ 2017/05 INV iepirkuma daļā Nr. ____________ (daļas Nr. un nosaukums) (turpmāk tekstā Iepirkums) un to, ka
1. Iepirkuma konkursa nolikums paredz apliecinājuma iesniegšanu par Kandidāta likviditātes kopējo
koeficientu (apgrozāmie līdzekļi/ īstermiņa saistības) ne mazāku par vienu uz 2017.gada
31.decembri, apliecinām, ka <Nosaukums> uz 2017.gada 31.decembrim likviditātes kopējais
koeficients (apgrozāmie līdzekļi/ īstermiņa saistības) nav mazāks par vienu.
uz 31.12.2017.
Apgrozāmie līdzekļi, EUR(X)
Īstermiņa saistības, EUR(Y)
Likviditātes kopējais koeficients (X/Y)
2. Iepirkuma nolikums paredz apliecinājuma iesniegšanu par Kandidāta finanšu apgrozījumu par
iepriekšējiem __(darbības gadu skaits) darbības gadiem:
Darbības gads
Apgrozījuma
summa būvniecības
darbos, EUR
<Kandidāta nosaukums, [reģistrācijas numurs]>, apliecina, ka piekrīt tam, ka Pasūtītājs ir tiesīgs
pārbaudīt šajā apliecinājumā norādīto informāciju, pieaicinot ekspertu un <Kandidāta nosaukums,
[reģistrācijas numurs]> apņemas pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties iesniegt visus
pieprasītos dokumentus, kuri nepieciešami šajā apliecinājumā norādītās informācijas pārbaudei.
<Kandidāta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts> <Datums, vieta>
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Pielikums Nr.3
Slēgta konkursa “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Jūrmalā” ID Nr. JŪ 2017/05 INV
<iepirkuma daļas Nr. un nosaukums> ietvaros

Kandidāta pieredzes saraksta forma
Apliecinu, ka Kandidāts <Kandidāta vai apakšuzņēmēja, ja Kandidāts balstās uz apakšuzņēmēja
iespējām, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> ir realizējis šādus
būvdarbu/būvniecības līgumus:
N.p
.k.

Kandidāta
vai
apakšuzņē
mēja
nosaukums,
statuss,
kādā
realizēts
līgums

Veikto
būvdarbu
apraksts4

Līgums
realizēts
pilsētā
(Norādīt
Ir/Nav)

Būvdarbu pasūtītāja
nosaukums un
Būvdarbu pasūtītāja
kontaktinformācija
(vārds, uzvārds,
amats, tālruņa
numurs, e-pasta
adrese)

Veikto būvdarbu
izpildes sākuma un
objekta nodošanas
ekspluatācijā gads un
mēnesis

1.
..

Apliecinu, ka Kandidāts <Kandidāta vai apakšuzņēmēja, ja Kandidāts balstās uz apakšuzņēmēja
iespējām, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> ir realizējis šādus ūdenssaimniecības
būvdarbu/būvniecības līgumus:
N.p
.k.

Kandidāta
vai
apakšuzņē
mēja
nosaukums

Veikto
būvdarbu
apraksts5

Būvdarbu
vērtība EUR

Būvdarbu pasūtītāja
nosaukums un
Būvdarbu pasūtītāja
kontaktinformācija
(vārds, uzvārds,
amats, tālruņa
numurs, e-pasta
adrese)

Veikto būvdarbu
izpildes sākuma un
objekta nodošanas
ekspluatācijā gads un
mēnesis

1.
..

<Kandidāta vai apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts> <Datums, vieta>
Aprakstā par veiktajiem būvdarbiem norādāma tikai tā informācija, kas apliecina nolikuma 8.5.1., 8.5.2., 8.5.3.
un 8.5.4. punktā prasīto pieredzi.
5
Aprakstā par veiktajiem būvdarbiem norādāma tikai tā informācija, kas ļauj pārliecināties, ka norādītais
būvdarbu/būvniecības līgums ir ūdenssaimniecības būvdarbu/būvniecības līgums.
17
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Pielikums Nr.4
Slēgta konkursa “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Jūrmalā” ID Nr. JŪ 2017/05 INV
<iepirkuma daļas Nr. un nosaukums> ietvaros

Kandidāta piedāvāto speciālistu saraksta forma
Galvenais
speciālists
Atbildīgais
būvdarbu vadītājs
Ceļu būvdarbu
vadītājs
Projekta vadītājs

Vārds un
uzvārds

Sertifikāta numurs

Statuss6

<nav attiecināms>

<Kandidāta vai apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts> <Datums, vieta>

Kandidāta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka vai apakšuzņēmēja darbinieks vai darba
ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja Kandidātam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma
līgumu attiecīgajā daļā.
18
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Pielikums Nr.5

Kandidāta piedāvāto speciālistu CV forma
<Pozīcija iepirkumā, uz kuru pretendē, iepirkuma daļas Nr. un nosaukums>

1.
2.
3.
4.
5.

Uzvārds:
Vārds:
Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:
Izglītība ( jānorāda ārvalstu speciālistam, kur attiecigā likumdošana neparedz sertifikāciju)
Profesionālās darbības laikā veiktie projekti/līgumi, kas apliecina speciālista pieredzi:

Darba devējs vai Pasūtītāja
(klienta)
Projekta/līgumi
Projekta/līguma Pasūtītājs
nosaukums,
izpildes uzsākšanas
izpildes
vieta (uzņēmuma
reģistrācijas numurs,
un pabeigšanas gads
(pilsēta/valsts)
līguma
adrese
un
un mēnesis
gadījumā)
kontaktpersona
<…>/<…>
<…>
<…>
<…>

Veikto
darbu
apraksts un
apjomi, km
umtl.7

<…>/<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>/<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

Ar šo es apņemos
No

Līdz

<1.perioda sākums> <1.perioda beigas>
<2.perioda sākums> <2.perioda beigas>
<…>
<…>
saskaņā ar <Kandidāta nosaukums, reģistrācijas numurs (turpmāk – Kandidāts) pieteikumu
<Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotā slēgtā konkursā “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Jūrmalā” ID Nr. JŪ 2017/05 INV iepirkuma daļā Nr. ____________ ( daļas
Nr. un nosaukums) kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo
darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Kandidātam tiek piešķirtas tiesības slēgt
iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>
<Paraksts>
<Datums>

Veikto darbu aprakstā par Kandidāta piedāvātajiem speciālistiem jānorāda informācija par attiecīgā speciālista
vadītajiem būvdarbiem/vadīto būvdarbu vai būvniecības līgumu, kas apliecina nolikuma 8.6.2., 8.6.3. vai
8.6.9.punktā prasīto pieredzi.
19
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[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties
<iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja
Kandidātam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.
<Darba devēja nosaukums>
<Reģistrācijas numurs>
<Adrese>
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Parkasttiesīgās personas paraksts>]8

CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav Kandidāta, personālsabiedrības biedra (ja Kandidāts ir
personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja Kandidāts ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja
darbinieks.
20
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Pielikums Nr. 6

Personām, uz kurām Kandidāts balstās,
nododamo Darbu apjoms un apliecinājums
Persona, uz kuru Kandidāts balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs
Ja ar <Kandidāta nosaukums, reģistrācijas numurs> slēgta konkursa “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Jūrmalā” ID Nr. JŪ 2017/05 INV iepirkuma daļas Nr. ____________ (daļas
Nr. un nosaukums) rezultātā tiks noslēgts līgums par ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi Jūrmalā
(turpmāk – Darbi), apakšuzņēmējiem tiks nodoti šādi Darbu sastāvā ietilpstoši darbi: <īss darbu
apraksts> .
<Kandidāta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts> <Datums, vieta>

Apliecinājums
Ar šo <Nosaukums, reģistrācijas numurs> apliecina, ka:
1. <Nosaukums> piekrīt piedalīties SIA „Jūrmalas ūdens” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā
slēgtajā konkursā “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jūrmalā” ID Nr. JŪ 2017/05 INV
iepirkuma daļā Nr. ____________ ( daļas Nr. un nosaukums) kā <Kandidāta nosaukums,
reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> (turpmāk – Kandidāts) apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras
iespējām, kandidāts balstās.
2. Kandidātu atlasē atļauju Kandidātam balstīties uz ____________[nododamo kvalifikācijas prasību
apjoms un saturs], [speciālistu vārds, uzvārds, pozīcija līgumā]
3. Gadījumā, ja ar Kandidātu tiek noslēgts Darbu izpildes līgums, apņemas:
3.1. veikt šādus Darbus: <īss Darbu apraksts>9;
3.2. nodot Kandidātam šādus resursus: <īss nododamo resursu, speciālistu un/vai tehniskā
aprīkojuma apraksts>.
<Personas, uz kuru balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts> <Datums, vieta>

9

Norāda, ja attiecināms.
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