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Iepirkuma procedūras 

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi   KF projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III kārta” realizācijai 

 

(projekta identifikācijas Nr.5.3.1.0/17/I/009) 

(iepirkums IDN: SIA Z 2018/04) 

 

komisijas sanāksmes 

 

PROTOKOLS Nr.4 
 

2018.gada 24.jūlijā          Jaunolaine 

 

Sanāksmi sāk plkst.13.00, beidz plkst.17.00 

 

DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Par Iepirkuma nolikuma precizēšanu  un piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu 

 

 

Iepirkumu komisija izveidota ar SIA „Zeiferti” 2018.gada 24. maija  rīkojumu Nr.08-s. 

Sanāksmi vada iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa  

 

Sanāksmē piedalās: Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa 

Iepirkuma Komisijas locekļi: 

  Mārcis Mazurs  – SIA „Zeiferti” valdes priekšsēdētājs; 

  Terēzija Sola- SIA „Zeiferti” juriste 

 

Protokolē – A.Vītola   

  

Pasūtītājs –  SIA”Zeiferti”, m.’’Zeiferti’’,  Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads,  

LV-2127, vienotais reģistrācijas numurs LV 40003419183. 

 

Iepirkuma priekšmets -  Iepirkums tiek veikts ar mērķi veikt Eiropas Savienības Kohēzijas      

projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III kārta” (projekta identifikācijas   

Nr.5.3.1.0/17/I/009) realizācijai nepieciešamos kanalizācijas un  ūdensapgādes tīklu  

būvdarbus.  

Būvdarbu  līguma ietvaros plānots veikt sekojošus būvdarbus: 

 Sadzīves vakuuma kanalizācijas tīklu izbūve , DN  125 un DN 110 , L 10 440  m; 

 Sadzīves kanalizācijas spiedvadu  izbūve  DN 160, L 3004 m; 

 Maģistrālo ūdensvadu izbūve DN 160 un DN 110, L 11 050 m 

  Divu kanalizācijas sūkņu staciju  izbūve.  

 

1.p. 

Par Iepirkuma nolikuma precizēšanu  un piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs V.Liepa. informē iepirkuma komisiju, ka  2018.gada 

20.jūlijā iepirkuma komisija ir saņēmusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – 

aģentūra)  rakstu 39-2-40/9738, ar kuru aģentūra sniegusi komentārus un priekšlikumus par 

nepieciešamajiem labojumiem iepirkuma nolikumā. Pēc raksta izskatīšanas, iepirkuma komisija 
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vienojas  lemt atsevišķi par katru no  aģentūras  iesniegtajiem priekšlikumiem un komentāriem, tai 

skaitā:  

1. Komentārs: Iepirkuma Nolikuma 13.4.apakšpunkts, Iepirkuma speciālo noteikumu 

pielikumi un pievienotās veidnes nosaka, ka avansa maksājuma garantija un Līguma 

izpildes garantija iesniedzamas kā bankas izdotas garantijas. Vēršam uzmanību, ka 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma (turpmāk – Likums) 27.panta (4) 

daļa paredz, ka piegādātājs iepirkumā paredzētās garantijas ir tiesīgs iesniegt kā 

bankas garantiju, gan arī kā apdrošināšanas polisi
1
, attiecīgi noteikuma izvirzīšana, ka 

jāsniedz tikai bankas izsniegtas garantijas, nav pamatota. Lūdzam precizēt Iepirkuma 

nolikumu un norādīt, ka garantijas ir iesniedzamas gan kā bankas garantijas, gan kā 

apdrošināšanas polises.  

 

Pēc konstatējuma  izskatīšanas un lai novērstu pārkāpumu, iepirkuma komisija vienbalsīgi 

ar trim balsīm „par” nolemj: 

Veikt izmaiņas Iepirkuma nolikuma Speciālajiem noteikumos un to pielikumos, tai skaitā: 

  Iepirkuma Speciālo noteikumu 4.2. apakšpunktu Līguma nodrošinājums papildinot ar 

vārdiem „vai apdrošināšanas sabiedrība”; 

 Iepirkuma Speciālo noteikumu 14.2. apakšpunktu Avansa maksājums  papildinot ar 

vārdiem „vai apdrošināšanas sabiedrība”; 

 Iepirkuma Speciālo noteikumu pielikumu LF-A Līguma izpildes nodrošinājuma veidne 

papildinot ar vārdiem „vai apdrošināšanas sabiedrība”; 

 Iepirkuma Speciālo noteikumu pielikumu LF-B Avansa maksājuma garantijas veidne 

papildinot ar vārdiem „vai apdrošināšanas sabiedrība”. 

 

2. Komentārs: „Iepirkuma nolikuma 13.4 punktā norādīts, ka līguma saistību izpildes 

nodrošinājums (turpmāk – nodrošinājums) jāsniedz 10% (desmit procentu) apmērā no 

līgumcenas bez PVN. Iepirkuma nolikuma C1 pielikumā norādīts, ka nodrošinājums 

jāsniedz 5% apmērā no Līguma summas. Lūdzam precizēt pretrunīgi norādīto 

nodrošinājuma iesniegšanas procentuālo apmēru.” 

 

Pēc konstatējuma  izskatīšanas un lai novērstu neatbilstību, iepirkuma komisija vienbalsīgi, 

ar trim balsīm „par” nolemj: 

Veikt izmaiņas Iepirkuma nolikuma Iepirkuma nolikuma 13.4 punktā, norādot, ka līguma saistību 

izpildes nodrošinājums jāsniedz „5% (piecu procentu) apmērā no līgumcenas bez PVN”; 

 

3. komentārs: „Iepirkuma nolikuma 9.2.1. apakšpunktā norādīts, ka pretendenta gada 

vidējais finanšu (neto) apgrozījums būvniecības jomā pārsniedz 1 000 000 EUR (viens 

miljons). Iepirkuma nolikuma 10.2.5. apakšpunkts nosaka, ka atbilstoši D3 pielikuma 

veidlapai (nosaka neto apgrozījumu būvdarbos) jāsniedz informācija par finanšu 

apgrozījumu attiecībā uz būvdarbiem. Iepirkuma nolikuma 11.7.1. punktā noteikts, ka 

Iepirkuma komisija veiks pārbaudi, izmantojot publiskajās datubāzēs pieejamo 

informāciju un tiks pārbaudīts pretendenta apgrozījums būvniecības jomā. Vēršam 

uzmanību, ka atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīniju
2
 (turpmāk – Vadlīnijas) 

5. punktā norādītajām definīcijām, būvdarbu un būvniecības apgrozījums ne visiem 

pretendentiem ir vienāds. Lūdzam precizēt Iepirkuma nolikumā norādīto informāciju 

atbilstoši tam, kuras jomas apgrozījums tiks vērtēts.” 

 

 Pēc komentāra izskatīšanas iepirkuma komisija vienbalsīgi, ar trim balsīm „par” nolemj: 

Precizēt iepirkuma nolikumā  apakšpunktu 10.2.5.  un iepirkuma pielikumu D3 vārdu „būvdarbos” 

aizstājot ar vārdu „būvniecībā”; 

                                                           
1
 08.05.2017. Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīniju „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” 

6.4.10. apakšpunkts nosaka garantiju iesniegšanas kārtību atbilstoši likumā norādītajam punktam 
2
 08.05.2017. Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīnijas „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” 
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4. Komentārs: „Iepirkuma nolikuma 4.3. apakšpunkts nosaka darbu izpildes termiņu 30 

mēneši. Vēršam uzmanību, ka Vadlīniju 6.4.7. punkts nosaka, ka pretendentam ir jānorāda, kādi 

pieņēmumi izmantoti attiecībā uz izmaksu pieaugumu, ja iepirkuma līguma izpildes termiņš 

pārsniedz vienu gadu, t.i., 12 mēnešus. Atbilstoši Vadlīniju 6.4.9.2. punktam, ja iepirkuma līgums 

pārsniedz 2 gadus, t.i., 24 mēnešus, iepirkuma līguma summas indeksācija izmaksu pieauguma dēļ 

ir pieļaujama un nosaka, ka šādos gadījumos nosaka, kurās izmaksu pozīcijās indeksācija ir 

pieļaujama un kāda metodika, salīdzināmā statistika tiks izmantota indeksācijas apjoma 

aprēķināšanai. Lūdzam izvērtēt Vadlīniju nosacījumu un nepieciešamības gadījumā 

papildināt/precizēt Iepirkuma dokumentāciju.”  

 

Pēc komentāra izskatīšanas iepirkuma komisija vienbalsīgi, ar trim balsīm „par” nolemj: 

Papildināt iepirkuma nolikuma D9 pielikumu: Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas ar  

norādi „Līguma izpildes laikā Iepirkuma līguma summas indeksācija nav paredzēta un netiks 

veikta”; 

 

5. Komentārs: „Iepirkuma nolikuma C pielikuma ”Iepirkuma līguma veidne” speciālo 

noteikumu 4.4. punktā norādīta neprecīza atsauce uz Likuma 42.pantā norādītajiem kandidātu un 

pretendentu izslēgšanas noteikumiem. Likumā šos nosacījumus regulē 48.pants. Lūdzam precizēt.”  

 

 

Pēc komentāra izskatīšanas, iepirkuma komisija vienbalsīgi, ar trim balsīm „par” nolemj: 

Veikt izmaiņas Iepirkuma nolikuma C pielikuma ”Iepirkuma līguma veidne” speciālo noteikumu 

4.4. punktā nekorekti norādītās atsauces uz Likuma 42.pantu, aizstājot ar atsauci uz „Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma  48.pantu”; 

 

 

6. Komentārs: „Iepirkuma nolikuma 3.7. apakšpunktā norādīts, ka papildu informāciju par 

nolikumu var pieprasīt ne vēlāk kā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, t.i., līdz 

30.07.2018., savukārt pasūtītājs papildu informāciju sniedz piecu darbadienu laikā, bet ne vēlāk 

kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Vēršam uzmanību, ka papildu 

informācijas pieprasīšanas termiņš ir pretrunīgs pasūtītāja atbildes sniegšanas termiņam. Lūdzam 

izvērtēt un precizēt Iepirkuma nolikuma punkta redakciju, ievērojot Vadlīniju 6.9.1 punktā 

noteikto.” 

 

Pēc komentāra izskatīšanas, iepirkuma komisija vienbalsīgi, ar trim balsīm „par” nolemj: 

Veikt izmaiņas Iepirkuma nolikuma 3.7. apakšpunktā, norādot, ka „Papildu informāciju par 

Nolikumu var pieprasīt ne vēlāk, kā 11 dienas pirms  piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām”.  

 

7. Komentārs: „Iepirkuma nolikuma 9.3.1. apakšpunktā norādīta prasība, ka pretendents 

iepriekšējo piecu gadu laikā ir veicis ārējā ūdensvada vai spiedkanalizācijas, ar diametru, vismaz 

Dn 110 izbūves darbus kopgarumā, vismaz 6 000m.  Darbi objektos ir pabeigti. Iepirkuma 

nolikuma 10.2.6.apakšpunktā norādīts, ka jāpievieno vismaz trīs objektu pasūtītāju atsauksmes 

par  Iepirkuma D4 pielikuma veidnē (turpmāk- veidne) norādīto darbu izpildi objektos. Ja veidnē 

norādīti mazāk par trīs objektiem, atsauksmes iesniedzamas par visiem norādītajiem objektiem. 

Vēršam uzmanību, ka no minēto punktu redakcijas nav viennozīmīgi skaidrs, vai pieredze var tikt 

apliecināta ar vienu objektu, kurā ir veikti Iepirkuma nolikuma prasībās norādītie apjomi, vai 

pieredzes apliecināšanai nepieciešami vairāki objekti. Lūdzam izvērtēt minēto apakšpunktu 

redakciju un nepieciešamības gadījumā precizēt.”  

 

Pēc komentāra  un iepirkuma nolikuma izskatīšanas, iepirkuma komisija konstatē, ka 

iepirkuma nolikumā sniegtā informācija ir pietiekama un saprotama, līdz ar to, iepirkuma 

precizēšana nav nepieciešama.  
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8. Komentārs: „Iepirkuma nolikuma 7.2. punktā norādīts, ka piedāvājuma nodrošinājumam ir 

jābūt spēkā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no norādītajiem 

termiņiem. Vēršam uzmanību, ka Likuma 27.panta (5) daļa paredz arī terminu “līdz līguma 

noslēgšanai”, kas attiecas uz pārējiem pretendentiem, kas nav uzvarējušais pretendents. Attiecīgi 

arī Iepirkuma nolikuma 7.4. apakšpunktā jāveic precizējums, ka pārējiem pretendentiem 

piedāvājuma nodrošinājums ir atgriežams pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.”  

 

Pēc komentāra  un iepirkuma nolikuma izskatīšanas, iepirkuma komisija konstatē,  ka līguma 

noslēgšana nav pamats piedāvājuma nodrošinājuma darbības izbeigšanai pretendentiem, kuriem 

nav piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, jo pastāv risks, ka pēc līguma noslēgšanas uzvarējušais 

pretendents neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu un rodas nepieciešamība veikt atkārtotu 

piedāvājumu vērtēšanu.  

 

Ņemot vērā veiktos grozījumus iepirkuma nolikumā, pēc jautājuma apspriešanas un debatēm  

iepirkuma komisija vienbalsīgi ar trim balsīm „par” nolemj: 

Veikt izmaiņas Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas laikā, pagarinot to līdz 2018.gada 

14.augustam, plkst. 14.00. 

 

 

 

 Iepirkumu komisijas  lēmumu par labojumiem  iepirkuma nolikumā un aktuāla iepirkuma 

nolikuma redakciju  nopublicēt  Olaines novada pašvaldības tīmekļvietnē www.olaine.lv sadaļā 

“Pašvaldība” apakšsadaļā “Iepirkumi”  (http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/:wide/), 
 

 

 

Pielikumā : Precizēts iepirkuma nolikums- 1 sējums 

 

 

 

 

Komisijas  priekšsēdētājs  (personiskais paraksts )               V.Liepa 

Komisijas  loceklis            (personiskais paraksts)                M.Mazurs 

Komisijas loceklis             (personiskais paraksts)                T.Sola 

 

NORAKSTS PAREIZS 

SIA’’Zeiferti’’iepirkumu komisijas priekšsēdētājs  

V.Liepa  

2018.gada 25.jūlijā  
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