ATKLĀTA KONKURSA
„Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Viļānu novada
Dekšāres pagasta Dekšāres ciemā”
identifikācijas Nr. VNP 2014/31
GROZĪJUMI
Nolikumā
Punkts
1.3.2.

Redakcija līdz 02.12.2014.

Redakcija no 02.12.2014.
1.3.2. Pasūtītājs veic iepirkumu SIA
„Viļānu namsaimnieks” vajadzībām

Paskaidrojums
Nolikuma papildināts ar
punktu 1.3.2.

1.4.2.

1.4.2. Būvdarbu un materiālu garantijas 1.4.2.Būvdarbu un materiālu garantijas Papildināts punkts.
termiņš nevar būt mazāks par 3 (trīs) termiņš nevar būt mazāks par 3 (trīs)
gadiem.
gadiem
no
objekta
nodošanas
ekspluatācijā.

1.5.1.

ne ilgāk kā līdz 27.06.2014.

ne ilgāk kā līdz 27.06.2015.

1.6.1.

2014.gada 9.decembrī plkst.10:00.

2014.gada 22.decembrī plkst.10:00.

1.6.3.
2.1.1.2.

2.2.3.

2014.gada 9.decembrī plkst.10:00
Pretendentam vai, ja pretendents ir
apvienība,
tad
visiem
apvienības
dalībniekiem, jābūt tiesībām veikt darbus
iepirkuma
procedūras
dokumentos
paredzētajā būvniecības jomā, ko apliecina
reģistrācija
Latvijas
Republikas
Būvkomersantu reģistrā, saskaņā ar
Būvniecības likuma 10.panta un Ministru
kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu
Nr.799
„Būvkomersantu
reģistrācijas
noteikumi” prasībām.

Grozīts gads

Grozīts iesniegšanas
termiņš
Grozīts atvēršanas termiņš
2014.gada 22.decembrī plkst.10:00
Pretendentam vai, ja pretendents ir Grozīts punkts
apvienība,
tad
visiem
apvienības
dalībniekiem, jābūt tiesībām veikt darbus
iepirkuma
procedūras
dokumentos
paredzētajā būvniecības jomā, ko apliecina
reģistrācija
Latvijas
Republikas
Būvkomersantu reģistrā, saskaņā ar
Būvniecības likuma 22.panta prasībām.

Būvkomersanta reģistrācijas apliecības Būvkomersantam
jābūt
reģistrētam Grozīts punkts
kopija un dokuments, kas apliecina Būvkomersantu reģistrā, informāciju par
informācijas atjaunošanu Būvkomersantu Latvijā
reģistrētiem
pretendentiem
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reģistrā. Ārvalstu juridiskai personai, ja tā Pasūtītājs iegūst Ekonomikas ministrijas
nav
reģistrēta
Latvijas
Republikas Būvkomersantu reģistrā.
Būvkomersantu
reģistrā,
jāiesniedz
atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem
aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina
tiesības veikt būvniecības darbus.
3.1.1.

Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums
ūdenssaimniecības projektu realizācijā
iepriekšējo triju darbības gadu (2011., 2012.
un 2013.) laikā (pretendentiem, kas dibināti
vēlāk vai attiecīgajā tirgū darbojas mazāk
par trim gadiem – vidējais finanšu
apgrozījums nostrādātajā laika periodā)
vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz piedāvāto
līgumcenu, neskaitot pievienotās vērtības
nodokļa summu (turpmāk – PVN).

Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums Grozīts un papildināts
ūdenssaimniecības projektu realizācijā punkts
iepriekšējo triju darbības gadu (2011; 2012;
2013. un 2014.) laikā (pretendentiem, kas
dibināti vēlāk vai attiecīgajā tirgū darbojas
mazāk par trim gadiem – vidējais finanšu
apgrozījums ūdenssaimniecības projektu
realizācijā nostrādātajā laika periodā)
vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz piedāvāto
līgumcenu, neskaitot pievienotās vērtības
nodokļa summu (turpmāk – PVN).
iepriekšējo 3 (triju) darbības gadu laikā.

3.1.2.

Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu (2009.2013. un 2014.) laikā, vai īsākā laikā, ja
pretendents ir dibināts vēlāk, ir veicis
būvdarbus
vismaz
3
(trijos)
ūdenssaimniecības projektos ar līdzīgiem
būvdarbu apjomiem (objekti nodoti
ekspluatācijā). Par līdzīgiem šī punkta
izpratnē uzskatāmi tehniskajā projektā
paredzētajiem būvdarbu veidiem līdzīgie
būvdarbu veidi (notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu izbūve ar jaudu vismaz 60 m3/dnn,
ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve, urbuma
rekonstrukcija) ar līdzīgu līgumcenu
(vienāda vai lielāka par piedāvāto kopējo
līgumcenu EUR bez PVN).

Pretendents iepriekšējo piecu gadu laikā
Grozīts punkts, papildināts
(2009.-2013. un 2014.) ir veicis vismaz:
ar apakšpunktiem
3.1.2.1. trīs jaunu notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu (katras jauda ne mazāka
kā 60 m3/dnn) izbūvi,
3.1.2.2. trīs jaunu ūdens sagatavošanas
iekārtu izbūvi,
3.1.2.3. Minētie darbi var būt veikti arī
dažādu būvdarbu līgumu ietvaros.
Par līdzīgiem šī punkta izpratnē uzskatāmi
tehniskajā projektā paredzētajiem būvdarbu
veidiem
līdzīgie
būvdarbu
veidi
(notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve ar
jaudu
vismaz
60
m3/dnn,
ūdens
atdzelžošanas stacijas izbūve, urbuma
rekonstrukcija) ar līdzīgu līgumcenu katrā
ekspluatācijā nodotajā objektā (vienāda vai
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lielāka par piedāvāto kopējo līgumcenu
EUR bez PVN).
3.1.3.1.

būvdarbu
vadītājs
–
speciālists
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
būvdarbu vadīšanā, ar pieredzi notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu izbūvē ar jaudu vismaz
60 m3/dnn, ūdens atdzelžošanas stacijas
izbūve, urbuma rekonstrukcija;

būvdarbu
vadītājs
–
speciālists Grozīts punkts
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
būvdarbu vadīšanā, ar pieredzi notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu izbūvē ar jaudu vismaz
60 m3/dnn, ūdens atdzelžošanas stacijas
izbūve, urbuma rekonstrukcija;

3.2.3.

Atsauksmju kopijas (ne mazāk par divām)
par ūdenssaimniecības projektu realizāciju
2009.-2013. un 2014.gadā ar līdzīgu
līgumcenu (vienāda vai lielāka par
piedāvāto līgumcenu EUR bez PVN).
Atsauksmēs obligāti jānorāda attiecīgā
būvdarbu līguma ietvaros veiktie būvdarbu
veidi, būvdarbu izpildes laiks, attiecīgā
būvdarbu līguma summa (bez PVN),
informācija par būvdarbu līguma sekmīgu
izpildi un objekta nodošanu ekspluatācijā.

Atsauksmju kopijas (ne mazāk par divām) Papildināts punkts
par ūdenssaimniecības projektu realizāciju
2009.-2013. un 2014.gadā ar līdzīgu
līgumcenu (vienāda vai lielāka par
piedāvāto līgumcenu EUR bez PVN).
Atsauksmēs obligāti jānorāda attiecīgā
būvdarbu līguma ietvaros veiktie būvdarbu
veidi, būvdarbu izpildes laiks, attiecīgā
būvdarbu līguma summa (bez PVN),
informācija par būvdarbu līguma sekmīgu
izpildi un objekta nodošanu ekspluatācijā,
ko apliecina būvvaldes izsniegts akts par
būves nodošanu ekspluatācijā

4.1.4.

4.1.4.1 Līdz Darbu uzsākšanas brīdim Papildināts ar
Būvuzņēmējs noslēdz civiltiesiskās apakšpunktiem
atbildības apdrošināšanas līgumu
par periodu no Darbu uzsākšanas
brīža līdz būvdarbu izpildes
pabeigšanas akta parakstīšanai, kas
nodrošina to zaudējumu atlīdzību,
kuri var rasties trešajām personām
būvniecības dalībnieku darbības vai
bezdarbības (vai šādas darbības vai
bezdarbības seku) dēļ.
4.1.4.2 Civiltiesiskās apdrošināšanas līgums
tiek slēgts atbilstoši Ministru
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kabineta 2014.gada 19.augusta
noteikumiem Nr.502 „Noteikumi
par būvspeciālistu un būvdarbu
veicēju civiltiesiskās atbildības
obligāto apdrošināšanu”.
4.1.4.3 Darbus būves vietā nedrīkst veikt
bez šajā līgumā noteiktās apdrošināšanas.
4.1.3.

Tehniskajā piedāvājumā iekļauj pretendenta
apliecinājumu par piedāvāto garantijas laiku
(nedrīkst būt mazāks par diviem gadiem no
objekta nodošanas ekspluatācijā) un
garantijas nosacījumus.

Tehniskajā piedāvājumā iekļauj pretendenta Grozīts punkts
apliecinājumu par piedāvāto garantijas laiku
(nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) gadiem no
objekta nodošanas ekspluatācijā) un
garantijas nosacījumus.

Līgumprojekts
Līdz Darbu uzsākšanas brīdim Būvuzņēmējs Papildināts ar punktu
noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 6.10
līgumu par periodu no Darbu uzsākšanas brīža
līdz būvdarbu izpildes pabeigšanas akta
parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu
atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām
būvniecības
dalībnieku
darbības
vai
bezdarbības (vai šādas darbības vai
bezdarbības seku) dēļ.

6.10

6.11.

Civiltiesiskās apdrošināšanas līgums tiek slēgts Papildināts ar punktu
atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 6.11
19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi
par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju
civiltiesiskās
atbildības
obligāto
apdrošināšanu”.

6.12.

Darbus būves vietā nedrīkst veikt bez šajā Papildināts ar punktu
līgumā noteiktās apdrošināšanas.
6.12

12.

Garantija

Garantija un garantijas laika
nodrošinājums

Papildināts punkts
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12.2

12.5

12.6
12.7

12.8

12.9
12.10
13.2

Augstāk minētās garantijas termiņš, Augstāk minētās garantijas termiņš, saskaņā
saskaņā ar Piedāvājumu, ir 3 (trīs) gadi ar Piedāvājumu, ir 3 (trīs) gadi no objekta
no pieņemšanas – nodošanas akta nodošana ekspluatācijā.
parakstīšanas dienas.
Būvuzņēmējam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba
dienu laikā pēc Būvobjekta nodošanas
ekspluatācijā akta parakstīšanas ir pienākums
iesniegt Pasūtītājam Darbu garantijas laika
nodrošinājumu
bankas
galvojuma
vai
apdrošināšanas polises formā 5% (piecu
procentu) apmērā no Līguma summas 3 (trīs)
gadu periodam un maksājumu apliecinošu
dokumentu.
Pirms garantijas nodrošinājuma iesniegšanas
tās saturs jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
Galvotājs apņemas samaksāt Pasūtītājam
garantijas nodrošinājumu, ja Būvuzņēmējs
nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības.
Garantijas laika nodrošinājums tiks paredzēts,
lai novērstu garantijas laikā radušos bojājumus
un defektus (izņemot dabisko nolietojumu), ja
pats Būvuzņēmējam šos bojājumus un defektus
nenovērš līgumā paredzētajā laikā vai arī kādu
citu
apstākļu
dēļ
to
nespēj
veikt
(maksātnespēja, bankrots, likvidācija).
Garantijas nodrošinājumam jābūt spēkā
garantijas termiņa laikā.
Garantijas
nodrošinājumam
jābūt
neatsaucamam.
Darbu nodošana ekspluatācijā notiek atbilstoši
Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta
noteikumiem
Nr.500
„Vispārīgie
būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada
16.septembra noteikumiem Nr.551 „Ostu
hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu,
atsevišķi
neklasificētu,
inženierbūvju

Grozīts punkts

Papildināts ar punktu

Papildināts ar punktu
Papildināts ar punktu
Papildināts ar punktu

Papildināts ar punktu
Papildināts ar punktu
Papildināts ar punktu
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būvnoteikumi”.
14.1.2.

Apmaksu saskaņā ar apstiprinātajiem
Būvdarbu izpildes aktiem Pasūtītājs veic 45
(četrdesmit piecu) dienu laikā pēc aktu
parakstīšanas
un
attiecīgu
rēķinu
saņemšanas no Izpildītāja.

Apmaksu
saskaņā
ar
apstiprinātajiem Grozīts punkts
Būvdarbu izpildes aktiem Pasūtītājs veic 30
(trīsdesmit) dienu laikā pēc aktu parakstīšanas
un attiecīgu rēķinu saņemšanas no Izpildītāja.

14.1.3.

Pēdējo maksājumu par Būvdarbiem
Pasūtītājs veic 45 (četrdesmit piecu) darba
dienu laikā pēc Būves nodošanas
ekspluatācijā un atbilstoša Būvuzņēmēja
rēķina saņemšanas.

Pēdējo maksājumu par Būvdarbiem Pasūtītājs Grozīts punkts
veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būves
nodošanas
ekspluatācijā
un
atbilstoša
Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas.

2.1.

SIA „ Gārsenes pakalpojumi”

Pielikums Nr.11
SIA „Viļānu namsaimnieks”

Pielikums Nr.12
Aknīstes novada Gārsenes pagasta Gārsenes Viļānu novada Dekšāres pagasta Dekšāres
ciemā
ciemā

Grozīts nosaukums
Grozīta adrese

Būvdarbu apjomu saraksts
Precizētais
būvdarbu
apjomu
saraksts Precizēts saraksts
www.vilani.lv Precizēts būvdarbu saraksts
no 01.12.2014.
Precizēta būvdarbu tāme www.vilani.lv Precizēta tāme
Precizēta būvdarbu tāme no 01.12.2014.
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