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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

1.1. Pasūtītājs un kontaktinformācija: 

 

Pasūtītāja nosaukums: SIA "Rojas DzKU" 

Juridiskā adrese: Selgas iela 8, Roja, Rojas novads, LV-3264 

Reģistrācijas numurs: 49003000396 

Tālruņa numurs: 28665373 

E-pasta adrese: dzku@roja.lv 

Kontaktpersona: Jānis Petrovičs 

 

1.2. Atlases procedūra (turpmāk – Iepirkums), saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. 

februāra noteikumi Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas 

kārtību pasūt ītāja finansētiem projektiem”. 

1.3. Iepirkums tiek veikts Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr.160 

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 

“Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. 

specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu 

dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi” noteikto energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumu ietvaros.  

1.4. Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams Iepirkumu uzraudzības 

biroja mājaslapā.  

1.5. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar 

informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

1.6. Pretendenta piedāvājums jāiesniedz līdz 2021. gada 29. jūlijam plkst.16.00.  

1.7. Piedāvājumu iesniegt pa pastu: Selgas iela 8, Roja, Rojas novads, LV-3264. 

1.8. Papildus informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu 

sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs sniedz 5 (piecu) darba 

dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa 

beigām, ja Pretendents informāciju pieprasījis laikus. Papildu informāciju var pieprasīt 

rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam uz Nolikuma 1.1. punktā norādīto e-pasta adresi, 

izmantojot drošu elektronisko parakstu. 

1.9. Pretendentam ir pienākums, ja Pasūtītājs to pieprasa, sniegt papildu informāciju vai 

paskaidrojumus par piedāvājumu rakstveidā nosūtot to Pasūtītājam uz e-pastu, izmantojot 

drošu elektronisko parakstu, 5 (piecu) darba dienu laikā.  

1.10. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus Nolikumā, tas iesniedz informāciju par grozījumiem 

Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.  

1.11. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot 

dokumentus izmantojot elektronisko pastu.  

1.12. Piedāvājumus, kas nav iesniegti Nolikumā noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc norādītā 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa, neizskata. 

1.13. Iesniegtos piedāvājumus Pasūtītājs reģistrē Pretendentu sarakstā to iesniegšanas 

secībā. Pretendentu sarakstā norāda Pretendenta nosaukumu un piedāvājuma iesniegšanas 

datumu un laiku. 

1.14. Piedāvājumi tiks atvērti sapulcē 2021. gada 29. jūlijā, plkst.1600 Selgas ielā 8, Rojā, 

Rojas novadā, klātbūtnē,  atvēršana ir atklāta un piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var 

piedalīties visi Pretendenti vai to pārstāvji. 

1.15. Pilnvarotā persona, kontaktpersona un klāt pieaicinātie speciālisti piedāvājuma 

atbilstību vērtē atbilstošā secībā: 

1.posms - piedāvājumu noformējuma un iesniegto dokumentu atbilstības pārbaude: 

pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām, vai 
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iesniegtie pretendentu atlases dokumenti atbilst nolikuma prasībām. Neatbilstošos 

piedāvājumus noraida;  

2.posms - tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude: pārbauda, vai piedāvājums 

atbilst tehniskās specifikācijas un projekta dokumentācijas prasībām. Vērtēti tiek tikai 

tie piedāvājumi, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā. Neatbilstošos piedāvājumus 

noraida;  

3.posms - finanšu piedāvājuma vērtēšana: pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav 

aritmētisko kļūdu. Vērtēti tiek tikai tie piedāvājumi, kas nav noraidīti iepriekšējā 

posmā. 

1.16. Desmit darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pilnvarotā persona informēs visus 

Pretendentus par pieņemto lēmumu uz Pretendenta pieteikumā norādīto kontaktadresi.  

1.17. Gadījumā, ja uzvarētājs 3 (trīs) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas atteicies slēgt 

iepirkuma līgumu vai neierodas to noslēgt, pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu ar 

nākamo Pretendentu, kura piedāvājums ir atbilstošs Nolikumam. 

 

2. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA 

 
2.1. Piedāvājums sastāv no šādām daļām: 

 pieteikums un Pretendenta atlases dokumenti; 

 tehniskais piedāvājums; 

 finanšu piedāvājums. 

2.2. Piedāvājuma dokumenti ir jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali jāpārlīmē un 

jāapzīmogo, jānorāda lapu skaits, datums, vieta, pretendenta pārstāvja ar pārstāvības 

tiesībām jāparaksta). Piedāvājumam jābūt titullapai, satura rādītājam ar uzrādītām lapām. 

2.3. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā ārējā iepakojumā, uz kura jānorāda: 

 Pasūtītāja nosaukums, piedāvājuma iesniegšanas adrese;  

 Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs; 

 Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs; 

 atzīme „Piedāvājums projekta Zvejnieku iela 16, Rojā, Rojas novadā, 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” īstenošanai”; identifikācijas Nr. 

Rojas/DzKU/2021/1 un norādi “Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sapulcei”.  

2.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

2.5. Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) eksemplārā, papīra formātā. Papildus papīra 

formātā iesniegtajam piedāvājumam, Pretendents iesniedz visus piedāvājuma 

dokumentus parakstītus ar drošu e-parakstu, finanšu piedāvājumus (tāmes) atbilstoši 

ALTUM formai Līguma Pielikums Nr.3 MS Excel formātā parakstītus ar drošu e-

parakstu elektroniskajā datu nesējā. Elektroniskajam datu nesējam, kas satur piedāvājuma 

dokumentus, jābūt ievietotam 2.3.punktā minētajā iepakojumā. 

2.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā un piedāvājumi Pretendentiem netiek atdoti. 

 
3. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

 

3.1. Iepirkuma priekšmets ir būvdarbu veikšana objektā Zvejnieku iela 16, Rojā, Rojas 

novadā, projekta „Dzīvojamās mājas Zvejnieku iela 16, Rojā, Rojas novadā, 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (turpmāk tekstā - Pasūtījums) ietvaros, 

kuros būvdarbi veicami atbilstoši: 

 objektam izstrādātām ēkas fasādes un inženierbūvju apliecinājuma kartēm; 

 tehniskajai specifikācijai; 

 Pasūtītāja norādītajiem būvdarbu un materiālu apjomiem. 
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3.2. Iepirkuma rezultātā tiks slēgts 1 (viens) Iepirkuma līgums par visu Iepirkuma apjomu. 

Paredzamā līgumcena līdz 300 000.00 EUR bez PVN. Piedāvājumi, kuri pārsniegs 

paredzamo līgumcenu, tiks noraidīti. 

3.3. Noslēgtā Iepirkuma līguma izpildes laikā ēkas ekspluatācija netiks apturēta.  

3.4. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 

3.5. Būvdarbi objektā jāpabeidz vēlākais 12 mēnešu laikā no līguma par būvniecību 

noslēgšanas dienas. 

3.6. Paredzamais būvdarbu sākšanas termiņš - 2021.gada augusts. Termiņš var tikt precizēts 

pirms līguma noslēgšanas atkarībā no piegādātāju atlases procedūras norises, 

meteoroloģiskajiem laika apstākļiem u.tml. 

3.7. Tehniskā specifikācija un Tehniskā projekta dokumentācija satur pilnīgu informāciju 

piedāvājuma sagatavošanai un būvdarbu izpildei.  

3.8. Pasūtītāja izsniegtā Tehniskā projekta dokumentācija, tai skaitā, Nolikumam pievienotā 

Tehniskā specifikācija un tās pielikumi, Pretendentam jāizvērtē ar pietiekamu rūpību, lai 

Pretendents, parakstot līgumu par būvniecību, varētu apliecināt, ka piedāvājumā (tāmēs) 

ir iekļāvis visas izmaksas, kas nepieciešamas visu Nolikumā paredzēto darbu apjomu 

izpildei un nodošanai pienācīgā kvalitātē un atbilstošā apjomā, saskaņā ar spēkā esošajām 

LR likumu un normatīvo aktu prasībām. 

3.9. Konkursa vērtēšanas kritērijs – zemākā cena. 

3.10. Būvdarbi tiek plānoti atbilstoši 15.03.2016 MK noteikumi Nr.160 “Darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt 

energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1.specifiskā atbalsta 

mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” 

īstenošanas noteikumi”. 

3.11. Pretendentam jāveic obligāta objekta apsekošana dabā piezvanot uz Nolikuma 1.1. 

punktā norādīto tālruni un saskaņojot laiku. Par Objekta apsekošanu dabā Pasūtītājs 

aizpilda Objekta apsekošanas aktu divos eksemplāros. Vienu eksemplāru izsniedz 

ieinteresētajai personai. 

 

4. INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM 

 

4.1.   Konkursā var piedalīties jebkura persona vai personu apvienība jebkurā to kombinācijā 

(turpmāk – Pretendents), neatkarīgi no uzņēmējdarbības un īpašuma formas, kas atbilst 

atlases procedūras dokumentācijā noteiktajām. 

4.2. Pretendentam ir jābūt reģistrējušam Latvijas Republikas būvkomersantu reģistrā saskaņā 

ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra 

noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Informācija par 
Pretendentu un Pretendenta norādīto būvspeciālistu reģistrāciju būvkomersantu un 

būvspeciālistu reģistrā tiks pārbaudīta Būvniecības informācijas sistēmā. Ja pretendents 

piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu 

reģistrā, tam jābūt reģistrētam minētajā reģistrā līdz līguma noslēgšanai. Ārvalstīs 

reģistrētam pretendentam, kurš nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvkomersantu 

reģistrā, jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas). 

4.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām veikt 

būvdarbus: 

4.3.1. Pretendenta vidējais gada kopējais finanšu apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) gados, ir 

bijis ne mazāks par 300 000.00 Euro (trīs simti tūkstoši eiro un 00 centi). 

4.3.2. Pretendents iepriekšējos 3 (trīs) gados ir veicis daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

būvniecību, rekonstrukcijas vai renovācijas darbus (darbi pabeigti, ēka nodota 

ekspluatācijā) vismaz 2 (divām) ēkām; šīm ēkām veikta fasāžu siltināšana atbilstoši 

ETAG 004 un saņemts ražotāja apstiprinājuma akts (jāpievieno pieteikumam); veikta 
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jumta seguma rekonstrukcija vai atjaunošana; veikta logu nomaiņa uz PVC; darbi veikti 

nepārtraucot ēkas ekspluatāciju. 

4.3.3. Pretendentam jānodrošina pieredzējis būvdarbu vadītājs ēku būvdarbu veikšanā, 

kuram ir spēkā esošs atbilstošs sertifikāts. Piesaistītajam būvdarbu vadītājam iepriekšējos 

3 (trīs) gados ir jābūt pieredzei daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecības, 

rekonstrukcijas vai renovācijas darbu (darbi pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā) 

vadīšanā kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam vismaz 2 (divās) ēkās; šīm ēkām veikta 

fasāžu siltināšana atbilstoši ETAG 004 prasībām un saņemts ražotāja apstiprinājuma akts; 

veikta jumta seguma rekonstrukcija vai atjaunošana; veikta logu nomaiņa uz PVC)-  

uzskaitītie darbi veikti nepārtraucot ēkas ekspluatāciju. 

4.3.4. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir bijusi pozitīva pieredze ne mazāk kā  2 

(divu) daudzdzīvokļu māju apkures sistēmas ierīkošanā vai pārbūves darbu veikšanā, 

pārejot no viencaurules apkures sistēmas uz divcauruļu apkures sistēmu, un ūdens 

sistēmas ierīkošanā vai pārbūves darbu veikšanā. Būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem 

(nodotiem ekspluatācijā).  

4.3.5. Pretendentam līguma izpildē ir jānodrošina atbilstošs darbu vadītājs, kuram ir spēkā 

esošs sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu darbu vadīšanā un kurš pēdējos 3 

(trīs) gados ir vadījis siltumapgādes un ūdensapgādes izbūves būvdarbus ne mazāk kā 2 

(divos) objektos daudzdzīvokļu māju apkures sistēmas ierīkošanā vai pārbūves darbu 

veikšanā, pārejot no viencaurules apkures sistēmas uz divcauruļu apkures sistēmu, un 

ūdens sistēmas ierīkošanā vai pārbūves darbu veikšanā. Būvdarbiem ir jābūt pilnībā 

pabeigtiem (nodotiem ekspluatācijā). 

4.3.6. Pretendentam ir jānodrošina darba aizsardzības speciālists objektā ar atbilstošu 

izglītību. 

4.3.7.  Punktos 4.3.3. un 4.3.5. norādītajiem speciālistiem nepieciešama atsauksmes, 

pieredzes, izglītības apliecinājums un apliecinājums par piedalīšanos līguma izpildē. 

4.3.8. Pretendentam ir spēkā esoša uzņēmuma un būvspeciālistu profesionālā civiltiesisko 

atbildības apdrošināšana vai prasītā apdrošināšana var tikt iegādāta uz Līguma izpildes 

laiku. Ja prasītā apdrošināšana tiks iegādāta uz Līguma laiku, nepieciešams iesniegt 

apliecinājumu, ka banka vai apdrošinātājs izsniegs - darbu izpildes garantija bankas vai 

apdrošinātāja izsniegta 10% apmērā un garantijas laika garantija bankas vai 

apdrošinātāja izsniegta 5% apmērā. 

4.3.9. Piedāvājumus, kuros nav iesniegti šī Nolikuma punktos no 4.3. līdz 4.3.8.(ieskaitot) 

atbilstošie dokumenti, noraida. 

4.4. Pretendentam jānodrošina veikto darbu, tajā skaitā visu izmantoto materiālu, garantijas 

laiku ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši, termiņu skaitot no Galīgo Darbu pieņemšanas un 

nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.  

4.5. Piedaloties konkursā, Pretendentam ir jāatbilst šādām prasībām: 

 saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes 

datiem pretendentam nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 euro. Informācija tiks 

pārbaudīta VID datubāzē; 

 pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta 

saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par bankrotu vai netiek veikta 

likvidācija. 

4.6. Pretendentam, kurš darbos plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, piedāvājuma dokumentiem 

jāpievieno apakšuzņēmēja apliecinājums par dalību piegādātāju atlases procedūrā. 

4.6.1. Uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, uz 

apakšuzņēmēju, kuram plānots nodot izpildei 10 procentus no kopējā līguma vai lielāku 

daļu, kā arī uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst piegādātāju atlases procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām, jāaizpilda nolikuma 4.pielikumā pievienotā tabula 

„Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksts” un jāiesniedz visi atbiltošie 
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dokumenti par pieredzi, speciālistiem, finansēm, atsauksmēm un citiem saskaņā ar šī 

Nolikuma prasībām. 

4.6.2.  Uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, uz 

apakšuzņēmēju, kuram plānots nodot izpildei 10 procentus no kopējā līguma vai lielāku 

daļu, kā arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst noteiktajām atlases prasībām, ir attiecināmas atlases 

prasības par to, ka:  

 saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes 

datiem, minētajām personām nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 euro; 

 nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta saimnieciskā 

darbība, nav uzsākta tiesvedība par bankrotu vai netiek veikta likvidācija. 

4.7. Līguma par renovāciju darbošanās laikā Pretendents nav tiesīgs bez saskaņošanas ar 

Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu. 

4.8. Nolikuma 4. daļas uzskaitītās Latvijas Republikā izdotas izziņas Pasūtītājs pieņem un 

atzīst, ja tās izdotas ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstīs 

izsniegtas izziņa ir derīga, ja tā izdota ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas 

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

 

5. PIEDĀVĀJUMA DERĪGUMA TERMIŅŠ 

 

5.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir saistošs tā iesniedzējam līdz līguma par 

„Dzīvojamās mājas Zvejnieku iela 16, Rojā, Rojas novadā, energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi” īstenošanai” noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) 

kalendārās dienas, termiņu skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas. Pretendents savam 

piedāvājumam var noteikt ilgāku derīguma termiņu. 

 

6. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI  

 

6.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā jāiesniedz kopā ar pretendenta atlases 

dokumentiem.  

6.2. Pretendenta sagatavota izziņa par Pretendenta gada vidējo kopējo finanšu apgrozījumu 

par iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem. 

6.3. Veikto būvdarbu saraksts pēdējajos 3 (trīs) gados. Sarakstā jānorāda tikai tie objekti, 

vismaz divi, kas atbilst šī Nolikuma prasībām, klāt pievienojot vismaz divas pozitīvas 

atsauksmes. 

6.4. Nolikumā noteikto speciālistu Curriculum Vitae (CV) un darbu pieredze (jānorāda tikai 

tie objekti, vismaz divi, kas atbilst šī Nolikuma prasībām). Ir nepieciešams iesniegt 

atsauksmes, darbu nodošanas akti, būvvaldes akcepti par objektu nodošanu ekspluatācijā 

un tamlīdzīgi dokumenti, kas apliecina veiktos darbus. 

6.5. Nolikuma noteikto speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (sertifikātu/apliecību) 

apliecinātas kopijas. 

6.6. Pretendenta atbilstoša spēkā esoša uzņēmuma un būvspeciālistu civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas polise vai prasītā apdrošināšana var tikt iegādāta uz Līguma izpildes 

laiku. Ja prasītā apdrošināšana tiks iegādāta uz Līguma laiku, nepieciešams iesniegt 

apliecinājumu, ka banka vai apdrošinātājs izsniegs - darbu izpildes garantija bankas vai 

apdrošinātāja izsniegta 10% apmērā un garantijas laika garantija bankas vai apdrošinātāja 

izsniegta 5% apmērā. 

6.7. Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnes izziņa par aktuālo un vēsturisko 

informāciju par to, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai 

pārtraukta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par bankrotu vai netiek veikta 

likvidācija, amatpersonām, SIA dalībniekiem, prokūrām u.c.  

6.8. Ja Pretendents būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju:  
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6.8.1. Uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, uz 

apakšuzņēmēju, kuram plānots nodot izpildei 10 procentus no kopējā līguma vai lielāku daļu, 

kā arī uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst noteiktajām atlases prasībām, jāpievieno izziņa no UR informācijas 

tīmekļvietnes par to, ka nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta 

saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par bankrotu vai netiek veikta likvidācija u.c. 

6.8.2. Apakšuzņēmējam ir jābūt reģistrējušam Latvijas Republikas būvkomersantu reģistrā 

saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra 

noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Informācija par Pretendentu 

un Pretendenta norādīto būvspeciālistu reģistrāciju būvkomersantu un būvspeciālistu reģistrā 

tiks pārbaudīta Būvniecības informācijas sistēmā. Ja Pretendents piedāvājuma iesniegšanas 

brīdī  nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jābūt reģistrētam 

minētajā reģistrā līdz līguma noslēgšanai. 

6.8.3. Informācija par visiem līguma izpildē piesaistīt plānotajiem apakšuzņēmējiem, kuriem 

plānots nodot izpildei 10% (desmit procentus) no kopējās līgumcenas vai lielāku daļu, un 

apakšuzņēmējiem, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst piegādātāju atlases procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Šim nolūkam 

jāaizpilda nolikuma 4.pielikumā pievienoto tabulu „Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības 

darbu saraksts” un jāiesniedz visi atbiltošie dokumenti par pieredzi, speciālistiem, finansēm, 

atsauksmēm un citiem saskaņā ar šī Nolikuma prasībām. 

6.8.4.  Piedāvājuma dokumentiem pievienojot apakšuzņēmēju apliecinājumu par 

piedalīšanos līguma izpildē.  

6.9. Finanšu un tehniskās specifikācijas dokumentāciju piedāvājums: 

6.9.1. Pretendents sagatavo Finanšu piedāvājumu. Pretendents ir tiesīgs izmantot tikai 

Pasūtītāja pievienoto būvizmaksu noteikšanas tāmes veidni saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

Izmaksu aprēķinos iekļaujami visi Tehniskajā specifikācijā paredzētie būvdarbu apjomi. 

6.9.2. Finanšu piedāvājumā cenas norāda eiro (EUR), ar un bez PVN.  
6.10. Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina visa darbu 

apjomos paredzēto būvniecības darbu kompleksa izpildi, tajā skaitā:  

 piegāžu un pakalpojumu līgumcenu, kas nepieciešama šī iepirkuma rezultātā 

noslēgtā būvdarbu līguma izpildei; 

 darbu veikšanai nepieciešamo atļauju un saskaņojumu, darbu nodošanai 

nepieciešamo pārbaužu, ekspertu un kontrolējošo institūciju atzinumu saņemšanas 

izmaksas; 

 visu ar pamatdarbiem saistīto darbu, tai skaitā, materiālu un atkritumu transporta 

izmaksas; 

 visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu, tai skaitā, visi nodokļi, maksa 

par energoresursiem un komunālajiem pakalpojumiem, laukuma uzturēšanas 

kārtībā izmaksas, būvgružu novākšanas un utilizācijas izmaksas, būvobjekta, savu 

materiālu un tehnikas apsardzes u.c. izmaksas; 

 apdrošināšanas izdevumi; 

 tehniskajā specifikācijā paredzēto papildu uzdevumu izpildes izmaksas u.c. 

izmaksas. 

6.11. Pretendenta piedāvātās tāmes katras pozīcijas vienības cenas vērtība ir nemainīga visā 

līguma izpildes laikā. Izstrādājot piedāvājuma tāmi, Pretendentam ir pienākums 

pārliecināties, ka tāmēs ir iekļauti visi materiāli iepirkumā paredzēto vienas vienības 

izpildei, pat, ja Pasūtītājs tos nav paredzējis procedūras dokumentācijā, bet šādu 

materiālu pielietošana ir nepieciešama. Izstrādājot piedāvājumu, piedāvājuma tāmes un 

Pasūtītāja tāmēs norādītām pozīcijām un darbu apjomiem ir jāsakrīt.  

6.12. Jāsastāda un jāiesniedz detalizēts piedāvātais būvdarbu izpildes (kalendārais) grafiks 

atbilstoši līguma projektam. 
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7. LĪGUMA PARAKSTĪŠANA 
 

7.1. Starp konkursa uzvarētāju un Pasūtītāju tiks noslēgts līgums atbilstoši līguma 

priekšmetam, Pretendenta piedāvājumam un šiem darbiem paredzētajam finansējumam 

uz tādiem noteikumiem, kādi noteikti pievienotajā līguma projektā, Pielikums Nr.1 

7.2. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie ir nebūtiski un nemaina līguma vispārējo raksturu. 

Grozījumi ir norādīti līguma projektā par būvdarbu veikšanu. 

 

PIELIKUMI 

 Pielikums Nr.1  Līguma projekts 

 Pielikums Nr.2  Būvniecības koptāme. 

 Pielikums Nr.3  Energosertifikāts. 

 Pielikums Nr.4 Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksts. 

 Pielikums Nr.5 Finanšu piedāvājuma veidlapa 


	1. Vispārīgā informācija
	1.1. Pasūtītājs un kontaktinformācija:
	1.2. Atlases procedūra (turpmāk – Iepirkums), saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumi Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.
	1.3. Iepirkums tiek veikts Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr.160 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. spec...
	1.4. Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.
	1.5. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
	1.6. Pretendenta piedāvājums jāiesniedz līdz 2021. gada 29. jūlijam plkst.16.00.
	1.7. Piedāvājumu iesniegt pa pastu: Selgas iela 8, Roja, Rojas novads, LV-3264.
	1.8. Papildus informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas ter...
	1.9. Pretendentam ir pienākums, ja Pasūtītājs to pieprasa, sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu rakstveidā nosūtot to Pasūtītājam uz e-pastu, izmantojot drošu elektronisko parakstu, 5 (piecu) darba dienu laikā.
	1.10. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus Nolikumā, tas iesniedz informāciju par grozījumiem Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
	1.11. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus izmantojot elektronisko pastu.
	1.12. Piedāvājumus, kas nav iesniegti Nolikumā noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, neizskata.


	2. Piedāvājuma noformēšana
	2.1. Piedāvājums sastāv no šādām daļām:
	2.2. Piedāvājuma dokumenti ir jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali jāpārlīmē un jāapzīmogo, jānorāda lapu skaits, datums, vieta, pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām jāparaksta). Piedāvājumam jābūt titullapai, satura rādītājam ar uzrādītām l...
	2.3. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā ārējā iepakojumā, uz kura jānorāda:
	2.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā un piedāvājumi Pretendentiem netiek atdoti.

	3. Informācija par iepirkuma priekšmetu
	3.1. Iepirkuma priekšmets ir būvdarbu veikšana objektā Zvejnieku iela 16, Rojā, Rojas novadā, projekta „Dzīvojamās mājas Zvejnieku iela 16, Rojā, Rojas novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (turpmāk tekstā - Pasūtījums) ietvaros, kuros...
	 objektam izstrādātām ēkas fasādes un inženierbūvju apliecinājuma kartēm;
	 tehniskajai specifikācijai;
	 Pasūtītāja norādītajiem būvdarbu un materiālu apjomiem.

	3.5. Būvdarbi objektā jāpabeidz vēlākais 12 mēnešu laikā no līguma par būvniecību noslēgšanas dienas.
	3.6. Paredzamais būvdarbu sākšanas termiņš - 2021.gada augusts. Termiņš var tikt precizēts pirms līguma noslēgšanas atkarībā no piegādātāju atlases procedūras norises, meteoroloģiskajiem laika apstākļiem u.tml.
	3.10. Būvdarbi tiek plānoti atbilstoši 15.03.2016 MK noteikumi Nr.160 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1.specifiskā atbalsta ...

	4. Informācija PRETENDeNTIEM
	4.1.   Konkursā var piedalīties jebkura persona vai personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – Pretendents), neatkarīgi no uzņēmējdarbības un īpašuma formas, kas atbilst atlases procedūras dokumentācijā noteiktajām.
	4.2. Pretendentam ir jābūt reģistrējušam Latvijas Republikas būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Informācija par Preten...

	4.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām veikt būvdarbus:
	4.3.1. Pretendenta vidējais gada kopējais finanšu apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) gados, ir bijis ne mazāks par 300 000.00 Euro (trīs simti tūkstoši eiro un 00 centi).
	4.3.2. Pretendents iepriekšējos 3 (trīs) gados ir veicis daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecību, rekonstrukcijas vai renovācijas darbus (darbi pabeigti, ēka nodota ekspluatācijā) vismaz 2 (divām) ēkām; šīm ēkām veikta fasāžu siltināšana atbilstoši ET...
	4.3.3. Pretendentam jānodrošina pieredzējis būvdarbu vadītājs ēku būvdarbu veikšanā, kuram ir spēkā esošs atbilstošs sertifikāts. Piesaistītajam būvdarbu vadītājam iepriekšējos 3 (trīs) gados ir jābūt pieredzei daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecības...
	4.4. Pretendentam jānodrošina veikto darbu, tajā skaitā visu izmantoto materiālu, garantijas laiku ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši, termiņu skaitot no Galīgo Darbu pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
	4.5. Piedaloties konkursā, Pretendentam ir jāatbilst šādām prasībām:
	 saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes datiem pretendentam nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 euro. Informācija tiks pārbaudīta VID datubāzē;
	 pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par bankrotu vai netiek veikta likvidācija.


	5. Piedāvājuma derīguma termiņš
	5.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir saistošs tā iesniedzējam līdz līguma par „Dzīvojamās mājas Zvejnieku iela 16, Rojā, Rojas novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” īstenošanai” noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kale...

	6. Iesniedzamie dokumenti
	6.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā jāiesniedz kopā ar pretendenta atlases dokumentiem.
	6.2. Pretendenta sagatavota izziņa par Pretendenta gada vidējo kopējo finanšu apgrozījumu par iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem.
	6.4. Nolikumā noteikto speciālistu Curriculum Vitae (CV) un darbu pieredze (jānorāda tikai tie objekti, vismaz divi, kas atbilst šī Nolikuma prasībām). Ir nepieciešams iesniegt atsauksmes, darbu nodošanas akti, būvvaldes akcepti par objektu nodošanu e...
	6.5. Nolikuma noteikto speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (sertifikātu/apliecību) apliecinātas kopijas.
	6.7. Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnes izziņa par aktuālo un vēsturisko informāciju par to, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par bankrotu vai ne...

	6.8. Ja Pretendents būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju:
	6.9. Finanšu un tehniskās specifikācijas dokumentāciju piedāvājums:
	6.9.1. Pretendents sagatavo Finanšu piedāvājumu. Pretendents ir tiesīgs izmantot tikai Pasūtītāja pievienoto būvizmaksu noteikšanas tāmes veidni saskaņā ar pielikumu Nr.2. Izmaksu aprēķinos iekļaujami visi Tehniskajā specifikācijā paredzētie būvdarbu ...
	6.9.2. Finanšu piedāvājumā cenas norāda eiro (EUR), ar un bez PVN.
	6.10. Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina visa darbu apjomos paredzēto būvniecības darbu kompleksa izpildi, tajā skaitā:
	6.11. Pretendenta piedāvātās tāmes katras pozīcijas vienības cenas vērtība ir nemainīga visā līguma izpildes laikā. Izstrādājot piedāvājuma tāmi, Pretendentam ir pienākums pārliecināties, ka tāmēs ir iekļauti visi materiāli iepirkumā paredzēto vienas ...


	7. LĪGUMA PARAKSTĪŠANA
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