APSTIPRINĀTS
Salas novada pašvaldības
Iepirkumu komisijas
2019.gada 21.marta sēdē
(protokols Nr.1)

CENU APTAUJAS
“Kultūrvēsturiska objekta labiekārtošana Salas novada Biržos”
projekta Nr. LLI-199 “Travel smart – visit Lithuania and Latvia” („Ceļo gudri –
apmeklē Lietuvu un Latviju”)” ietvaros

Identifikācijas numurs SNP/2019/9/ INTERREG V

NOLIKUMS

Salas novada Salas pagastā
2019

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Tirgus izpētes metode
Publisko iepirkumu likuma nereglamentētais iepirkums – cenu aptauja (būvdarbu iepirkums)
līdz 19999,99 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.
1.2. Cenu aptaujas identifikācijas numurs
SNP/2019/9/ INTERREG V
1.3. Pasūtītājs
Salas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000045372
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, Latvija, LV-5230
Tālruņa Nr. +371 65237700, faksa Nr. +371 65231660
e-pasta adrese: salaspag@salas.lv
Kontaktpersonas:
Ligita Kadžule - projektu vadītāja, tālrunis +371 65237707, +371 25460441, e-pasts:
ligita.kadzule@gmail.com
1.4. Līguma priekšmets:
1.4.1. Cenu aptaujas līguma priekšmets ir “Kultūrvēsturiska objekta labiekārtošana Salas
novada Biržos” projekta Nr. LLI-199 “Travel smart – visit Lithuania and Latvia” („Ceļo gudri
– apmeklē Lietuvu un Latviju”)” ietvaros saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (skat.
4.pielikumu).
1.4.2. CPV kods 45000000-7 - celtniecības darbi.
1.4.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko
līgumcenu, EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.
1.4.4. Finansējumu nodrošina Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) INTERREG V-A
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam projekta Nr. LLI-199
“Travel smart – visit Lithuania and Latvia” („Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju”)
(turpmāk- Projekts) līdzekļi.
1.4.5. Plānotā būvdarbu līguma līgumcenas prognoze 15582,74 EUR bez pievienotās vērtības
nodokļa.
1.4.6. Iepazīties ar objektu dabā iespējams iepriekš sazinoties un saskaņojot laiku ar Pasūtītāja
kontaktpersonu projektu vadītāju Ligitu Kadžuli T. +371 65237707 vai +371 25460441.
1.4.7. Līguma izpildes vieta - Biržu kapi, Salas pagasts, Salas novads.
1.5. Līguma izpildes laiks
Būvdarbu līguma izpildes termiņš - no līguma parakstīšanas dienas līdz 2019.gada 23.aprīlim
(Paskaidrojuma raksts satur Krustpils novada būvvaldes atzīmi par būvdarbu pabeigšanu).
1.6. Informācijas apmaiņas kārtība
Ar cenu aptaujas nolikumu var iepazīties Salas novada pašvaldības mājas lapā:
https://www.salasnovads.lv/, sadaļā PUBLISKIE IEPIRKUMI/ PIL nereglamentētie
iepirkumi/ pie “Kultūrvēsturiska objekta labiekārtošana Salas novada Biržos” projekta
Nr. LLI-199 “Travel smart – visit Lithuania and Latvia” („Ceļo gudri – apmeklē
Lietuvu un Latviju”)” ietvaros, Identifikācijas Nr. SNP/2019/9/ INTERREG V.
Kontaktpersona:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Zanda Daņilova, tālr. +371 65263841, fakss +371
65231660, e-pasts: salaspag@salas.lv.
1.6.1. Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par cenu aptaujas nolikumu, to dara rakstiski ar
faksa vai e-pasta starpniecību, adresējot to iepirkumu komisijai, ar norādi – ID Nr.
SNP/2019/9/ INTERREG V uz e- pasta adresi salaspag@salas.lv vai caur faksu +371
65231660.
1.7. Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana:
Pretendenti piedāvājumu var iesniegt līdz 2019.gada 25.martam plkst. 16:00:

1.7.1. ar e-pasta vai faksa starpniecību, sūtot piedāvājumu uz e-pasta adresi
salaspag@salas.lv vai faksu +371 65231660, norādot šādu informācija:
✓ Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese;
✓ “Piedāvājums cenu aptaujai ar identifikācijas Nr. SNP/2019/9/ INTERREG V,
neatvērt līdz 2019.gada 25.martam plkst. 16:00”.
VAI
1.7.2. ierodoties personīgi vai nosūtot to pa pastu Salas novada pašvaldībai, Susējas ielā 9,
Salā, Salas pagastā, Salas novadā, LV – 5230, 106.kabinetā. Piedāvājums iesniedzams
aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda: Pretendenta nosaukums, juridiskā
adrese, Pasūtītājs, juridiskā adrese un piedāvājuma nosaukums: „Piedāvājums cenu aptaujai
ar identifikācijas Nr. SNP/2019/9/ INTERREG V, neatvērt līdz 2019.gada 25.martam
plkst. 16:00”. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē un līdz augstāk
minētajam termiņam.
1.7.3. Piedāvājums, kas iesniegts pēc augstāk minētā termiņa, netiks atvērts.
1.7.4. Piedāvājumu atvēršanai nav paredzēta atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme.
2. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
2.1. Piedāvājums sastāv no:
1) Piedāvājums cenu aptaujai (skat. 1.pielikumu);
2) Tehniskā piedāvājuma:
a) Lokālā tāme Nr.1 (skat. 4.pielikumu);
b) Pretendenta pieredzes apraksts ar atsauksmēm un būvspeciālista saraksts (skat.
2.pielikumu);
c) Būvdarbu vadītāja apliecinājums (skat. 3.pielikumu).
3) Piedāvājuma dokumentus paraksta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai citas valsts
līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarota persona.
2. 2. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību:
Prasība:

Atbilstības pārbaude:

2.2.1. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību:
1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā
persona, šādu personu apvienība jebkurā to
kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt
pakalpojumu.
Piegādātāju apvienība var iesniegt piedāvājumu.
Pasūtītājs neizvira prasību šīm apvienībām
organizēties noteiktā juridiskā statusā, lai tās kā
pretendents iesniegtu piedāvājumu.
Pasūtītājs nenoraidīs pretendentu, ja tam atbilstoši
Latvijas normatīvajiem aktiem nav noteikta
juridiskā statusa, bet tas ir tiesīgs sniegt
pakalpojumus atbilstoši tās Eiropas Savienības
dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kurā tas dibināts.
2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts
atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas
valsts normatīvo aktu prasībām.
Šī prasība attiecas arī uz norādītajiem
apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām
pretendents balstās, ja tādus plānots iesaistīt.
NB! Uz būvdarbu uzsākšanas brīdi saskaņā ar

Par
Latvijas
Republikā
reģistrētiem
pretendentiem pasūtītājs iegūst informāciju
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
publiski pieejamajā datubāzē.
Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz
attiecīgās valsts institūcijas izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka tas ir tiesīgs
sniegt pakalpojumus atbilstoši tās Eiropas
Savienības
dalībvalsts
normatīvajiem
aktiem, kurā tas dibināts.

Pasūtītājs patstāvīgi pārbaudīs konkrētās
prasības izpildi attiecībā uz Latvijas
Republikā Būvkomersantu reģistrā reģistrēto
pretendentu, iegūstot informāciju publiskajā
datu bāzē, Ekonomikas ministrijas pārziņā
esošajā būvniecības informācijas sistēmā
https://bis.gov.lv/bisp/lv.

Būvniecības likuma 22.pantu komersantam (tai
skaitā ārvalstu komersantam) jābūt reģistrētam
Būvkomersantu reģistrā, norādot vismaz vienu
būvspeciālistu reģistrā reģistrētu būvspeciālistu.

2.2.

Atsevišķus dokumentus papīra formātā
Būvkomersantu
reģistrā
reģistrētiem
pretendentiem un to apakšuzņēmējiem nav
jāiesniedz.
Ārvalstī reģistrētam pretendentam un tā
apakšuzņēmējiem, kas nav reģistrēti
Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno atbilstoši
reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas
valsts
normatīvo
aktu
prasībām
reģistrācijas/licencēšanas/sertificēšanas
faktus apliecinoši dokumenti, ja attiecīgās
valsts normatīvie akti tādu pieprasa.

Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:

1. Informācija par veiktajiem būvdarbiem - 2
(divu) cenu aptaujas līguma priekšmetam līdzīgu
darbu izpilde ne vairāk kā piecos iepriekšējos
gados, pievienojot atsauksmes.
2. Atbilstošas jomas būvspeciālists, kas veiks
būvdarbu vadītāja pienākumus.

3. Pretendents var balstīties uz citu personu
tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir
nepieciešams konkrētā būvdarbu līguma izpildei,
neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā
rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda
pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi,
iesniedzot šo personu apliecinājumu vai
vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu
pretendenta rīcībā.
Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi
vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla
pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām
tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru
izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

Pasūtītājs pārbaudīs, vai informācija par
veiktajiem būvdarbiem atbilstoša prasībai 2 (divu) cenu aptaujas līguma priekšmetam
līdzīgu darbu izpilde ne vairāk kā piecos
iepriekšējos gados, pievienojot atsauksmes.
Pasūtītājs
pārbaudīs,
vai
attiecīgais
būvspeciālists ir reģistrēts Būvniecības
informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā,
iegūstot informāciju publiskajā datu bāzē,
Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajā
būvniecības
informācijas
sistēmā
https://bis.gov.lv/bisp/lv.
Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai
jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts
prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.
Iesniegts personu, uz kuru tehniskajām un
profesionālajām
iespējām
pretendents
balstās, apliecinājums vai vienošanās par
nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta
rīcībā.

3. NOLIKUMA PIELIKUMI
1. pielikums – Piedāvājums cenu aptaujai;
2. pielikums – Pretendenta pieredzes apraksts un būvspeciālista saraksts;
3. pielikums – Būvdarbu vadītāja apliecinājums;
4. pielikums – Tehniskā specifikācija.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja (personiskais paraksts)

Z.Daņilova

1.pielikums

PIEDĀVĀJUMS CENU APTAUJAI
ar Identifikācijas numuru SNP/2019/9/ INTERREG V

Salas novada pašvaldībai, Susējas ielā 9, Salā, Salas
pagastā, Salas novadā, LV-5230

Kam:
Izpildītāja nosaukums /
vārds, uzvārds:
Reģistrācijas numurs /
Personas kods:
Adrese
Telefons, e-pasta adrese:
Kredītiestādes
nosaukums:
Kredītiestādes kods:
Konta numurs:
Piedāvājuma
iesniegšanas datums:

Piedāvājam “Kultūrvēsturiska objekta labiekārtošana Salas novada Biržos” projekta
Nr. LLI-199 “Travel smart – visit Lithuania and Latvia” („Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un
Latviju”)” ietvaros saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, ievērojot cenu aptaujas uzaicinājuma
noteikumus, par piedāvājuma līgumcenu:
Līgumcena,
EUR bez PVN1

Līguma priekšmets
“Kultūrvēsturiska objekta labiekārtošana Salas novada Biržos”
projekta Nr. LLI-199 “Travel smart – visit Lithuania and
Latvia” („Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju”)” ietvaros

Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Apliecinām, ka nav
tādu apstākļu, kas mums dotu jebkādas priekšrocības attiecīgajā cenu aptaujā, tādējādi
ierobežojot konkurenci. Līgumcenā ir ietverti visi ar paredzamā līguma izpildi saistītie
izdevumi un nodokļu maksājumi, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

Pretendents

1

amats

zīmogs

paraksts

vārds, uzvārds

Pievienotās vērtības nodoklis, saīsinājums PVN. Līgumcena saskaņā ar lokālo tāmi Nr.1

2.pielikums
PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS UN BŪVSPECIĀLISTA SARAKSTS
ar Identifikācijas numuru SNP/2019/9/ INTERREG V
_________________________

2019.gada ____.martā

(vieta)

1. Informācija par veiktajiem būvdarbiem - 2 (divu) cenu aptaujas līguma priekšmetam līdzīgu

darbu izpilde ne vairāk kā piecos iepriekšējos gados, pievienojot atsauksmes:
Nr.
p.
k.

Līguma
nosaukums,
termiņš

Līguma
priekšmeta
apraksts

Informācija par pasūtītāju, norādot
kontaktpersonu – vārds, uzvārds, tālruņa
numurs

1
2

Pielikumā: 2 (divas) atsauksmes uz ___ lp.
2. Atbilstošas jomas būvspeciālists, kas veiks būvdarbu vadītāja pienākumus:
Nr.
p.
k.
1

Speciālista
nosaukums

Vārds un
uzvārds

Sertifikāta numurs vai profesionālo
kvalifikāciju apliecinošs dokuments

Būvdarbu
vadītājs

Pretendenta nosaukums

amats

paraksts

vārds, uzvārds

3.pielikums
BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS
ar Identifikācijas numuru SNP/2019/9/ INTERREG V
_________________________

2019.gada ____.martā

(vieta)

Būvdarbu līguma izpildē iesaistītā būvdarbu vadītāja apliecinājums par gatavību
iesaistīties būvdarbu līguma izpildē. Ar šo es,_______________________________ <vārds,
uzvārds> apņemos strādāt pie būvdarbu līguma izpildes “Kultūrvēsturiska objekta
labiekārtošana Salas novada Biržos” projekta Nr. LLI-199 “Travel smart – visit Lithuania and
Latvia” („Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju”)” ietvaros”, Identifikācijas numurs
SNP/2019/9/ INTERREG V, tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums>
piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts būvdarbu līgums.

Vārds, Uzvārds
Personas pašrocīgs paraksts

4.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
ar Identifikācijas numuru SNP/2019/9/ INTERREG V
Tehniskā specifikācija sastāv no:
1. Darbu apjoma saraksts, kas ietverts lokālā tāmē Nr.1;
2. Lokālā tāme Nr.1,
kura ar nosaukumu “Lokālā tāme”, pieejama MS Excel formātā, lejupielādējama Salas
novada pašvaldības mājas lapā: https://www.salasnovads.lv/, sadaļā PUBLISKIE
IEPIRKUMI/ PIL nereglamentētie iepirkumi/ pie “Kultūrvēsturiska objekta labiekārtošana
Salas novada Biržos” projekta Nr. LLI-199 “Travel smart – visit Lithuania and Latvia”
(„Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju”)” ietvaros, Identifikācijas Nr. SNP/2019/9/
INTERREG;
3. Tehniskā dokumentācija:
3.1. Paskaidrojuma raksts;
3.2. Objekta ģenerālplāns;
3.3. Informācijas stenda skice;
3.4. Būvvaldes atzīmes, lēmumi,
kura ar nosaukumu “Tehniskā dokumentācija”, pieejama WinRaR formātā,
lejupielādējama Salas novada pašvaldības mājas lapā: https://www.salasnovads.lv/, sadaļā
PUBLISKIE IEPIRKUMI/ PIL nereglamentētie iepirkumi/ pie “Kultūrvēsturiska objekta
labiekārtošana Salas novada Biržos” projekta Nr. LLI-199 “Travel smart – visit Lithuania
and Latvia” („Ceļo gudri – apmeklē Lietuvu un Latviju”)” ietvaros, Identifikācijas Nr.
SNP/2019/9/ INTERREG.

