Apstiprināts
2016.gada 13.decembra
Ventspils brīvostas pārvaldes
Iepirkumu komisijas sēdē
CENU APTAUJAS
„ Jumtu attīrīšana no sniega Ventspils brīvostas pārvaldes ēkām”,
identifikācijas Nr. VBOP 2016/ 182
NOLIKUMS
1. PASŪTĪTĀJS
Ventspils brīvostas pārvalde, Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000284085, Jāņa iela 19, Ventspils,
LV-3601, Latvija.
Cenu aptaujas norisi nodrošina Ventspils brīvostas pārvaldes izveidota iepirkumu komisija
(turpmāk tekstā Komisija).
2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS
Jumtu attīrīšana no sniega Ventspils brīvostas pārvaldes ēkām.
Iepirkums ir sadalīts daļās.
Objektu adreses un jumtu platības:
Daļas
Nr.
1.

Ēku nosaukumi un adreses
Pasažieru prāmju terminālis Dārzu ielā 6

Platība,
m2
860

Kravu prāmju terminālis Sarkanmuižas
dambī 25c
Elektronikas centrs Augsto tehnoloģiju parkā
Nr.1A
Tehnoloģiju centrs Augsto tehnoloģiju parkā
Nr.5

4200

5.

Katlumāja Kustes dambī 30A

250

6.

Ražošanas ēka Kustes dambī 30A

12432

7.

Augsto tehnoloģiju parks Nr.2

4300

8.

Ražošanas ēka Kustes dambī 32 un Kustes
dambī 30b

5010

9.

Noliktavas ēka Kustes dambī 32

520

2.
3.*
4.

618

4100

Jumtu seguma
materiāli
Mīkstais
jumta
segums (ruberoīds)
Mīkstais
jumta
segums (ruberoīds)
Mīkstais
jumta
segums (protāns)
Mīkstais
jumta
segums (protāns)
Metāla
jumta
segums
Mīkstais
jumta
segums (ruberoīds)
Mīkstais
jumta
segums (ruberoīds)
Mīkstais
jumta
segums (ruberoīds)
Metāla
jumta
segums

Līguma izpildes
termiņš
1 dienas laikā
1 dienas laikā
4 dienu laikā
4 dienu laikā
5 stundu laikā
7 dienu laikā
4 dienu laikā
5 dienu laikā
1 dienas laikā

*Sniega tīrīšana no jumta paredzēta tikai 3 (trīs) vietās (shēmu var saņemt pie kontaktpersonas
J.Voronova, tel. Nr. 28669829)




Pakalpojuma uzsākšanas termiņš: 12 (divpadsmit) stundu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma
brīža (fakss, e-pasts, vēstule) un Izpildītāja apstiprinājuma saņemšanas.
Pakalpojuma izpildes laiks – 3 (trīs) gadi no līguma noslēgšanas brīža.
Iepirkuma līgumā avanss netiek paredzēts, samaksa par faktiski izpildīto darbu, sniega
tīrīšana tiek veikta nepieciešamības gadījumā. Norādītais apjoms ir maksimālais, tas var tikt
arī samazināts.
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3. KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS
3.1.
Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai
personai vai publiskai institūcijai, neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas,
komercdarbības formas un īpašuma piederības, kura piedāvā tirgū veikt šajā iepirkumā
paredzētos darbus un atbilst šādām dalības nosacījumu prasībām:
 Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, lēmumu
pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas
spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis
neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos,
krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai
līdzdalībā noziedzīgā organizācijā vai no dienas, kad stājies spēkā un kļuvis
neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 gadi.
 Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā
kas izpaužas, kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma
noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu
vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas vai no dienas, kad
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas
lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši.
 Pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā,
kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt
tālākās pārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad
attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir
atbrīvojusi no naudas soda vai no dienas, kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams
tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
 Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta
Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un nav
konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents tiks
likvidēts.
 Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda,
kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro).
 Pretendents iesniedzis visu pieprasīto informāciju un iesniegtā informācija, lai
apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, ir patiesa.
3.2. Pretendents var sagatavot un iesniegt piedāvājumu par visām iepirkuma daļām vai par kādu
no iepirkuma daļām atsevišķi. Pretendents piedāvājumu drīkst iesniegt tikai vienā variantā.
3.3. Pretendentam jābūt atbilstošai pieredzei šajā iepirkumā paredzēto darbu izpildē. Pēdējo 3
(trīs) gadu laikā (2013.gads, 2014.gads, 2015.gads, 2016.gadā pabeigti) jābūt veiktiem 2
(diviem) iepirkumam līdzīga rakstura darbiem (Sniega tīrīšana augstumā).
3.4. Pretendenta rīcībā jābūt pietiekamiem tehniskiem un darbaspēka resursiem, lai nodrošinātu
šajā iepirkumā noteikto darbu izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
4. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA
4.1. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu
Komisijas sekretārei līdz 2016.gada 22.decembrim plkst. 1000, Ventspils brīvostas pārvaldē,
Jāņa ielā 19, Ventspilī 202.kabinetā darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no plkst. 1300 līdz
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1700, piektdienās līdz plkst.1600. Saņemot piedāvājumu, Komisijas sekretāre uz piedāvājuma
atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku.
4.2. Jebkurš piegādātājs var iesniegt kā Pretendents tikai 1 (vienu) piedāvājumu 1 (vienā)
variantā. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgts no dalības
iepirkuma procedūrā.
4.3. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs atsaukt savu
piedāvājumu vai iesniegt piedāvājuma grozījumus. Piedāvājuma atsaukuma vai grozījuma
dokumenti sagatavojami, noformējami un iesniedzami tādā pašā kārtībā kā citi piedāvājuma
dokumenti, ar norādi uz iepakojuma „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma
atsaukums”. Piedāvājuma atsaukums izslēdz Pretendentu no tālākas dalības iepirkuma
procedūrā.
4.4. Piedāvājumu iesniegšana nozīmē Pretendenta godprātīgu nodomu piedalīties iepirkumā un
visu Iepirkuma dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski saistošs
Pretendentam, kas to iesniedzis.
4.5. Piedāvājumu atvēršana notiks 2016.gada 22.decembrī Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa
ielā 19, Ventspilī.
5. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
5.1. Parakstītu un aizpildītu Pretendenta pieteikumu (1.pielikums).
5.2. Apliecinājums, ka Pretendentam ir atbilstoša pieredze šajā iepirkumā paredzēto darbu
izpildē (Sniega tīrīšana augstumā). Pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2013.gads, 2014.gads,
2015.gads, 2016.gadā pabeigti) jābūt veiktiem 2 (diviem) iepirkumam līdzīga rakstura
darbiem (Sniega tīrīšana augstumā).
Apliecinājumam jāpievieno saraksts (2.pielikums) ar norādītiem objektiem.
5.3. Apliecinājums, ka Pretendents atbilst visām Iepirkuma dokumentu 3.1.punkta dalības
nosacījuma prasībām.
5.4. Izziņa, no Valsts ieņēmumu dienesta, turpmāk „VID”, mājaslapā pieejamās publiskās VID
administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datubāzes, kura apliecina, ka Pretendentam
Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) EUR.
Kompetentas attiecīgas ārvalsts institūcijas (nodokļus administrējošas iestādes) izsniegta
izziņa, ka ārvalstīs reģistrētam vai, ja ārvalstīs ir tā pastāvīgā atrašanās vieta, Pretendentam
attiecīgajā valstī nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) EUR.
5.5. Apliecinājums, ka Pretendenta rīcībā ir pietiekami tehniskie un darbaspēka resursi, lai
nodrošinātu šajā iepirkumā noteikto darbu izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
6. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS - piedāvājums ar viszemāko cenu, vērtējot katru
daļu atsevišķi.
7. KONTAKTPERSONAS:
JĀNIS
VORONOVS,
tālr.
Nr.
28398944
janis.voronovs@vbp.lv; AUSEKLIS PRŪSIS, tālr. Nr. 26425933, e-pasta adrese:
auseklis.prusis@vbp.lv; vai iepirkumi@vbp.lv.
8. CITI NOTEIKUMI
8.1. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, tiem jābūt
skaidri salasāmiem, lapām sanumurētām, dokumentiem cauršūtiem un apliecinātiem
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.2. Pretendenta dokumentam, kas iesniegts citas valsts valodā, jāpievieno šī dokumenta
Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras no
šī dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šī dokumenta
tulkojums latviešu valodā.
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Par kaitējumu, kas radies dokumenta nepareiza tulkojuma dēļ, Pretendents atbild Latvijas
Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
8.3. Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta pieteikums
dalībai iepirkuma procedūrā un apliecinājumi jāparaksta personai ar tiesībām pārstāvēt
Pretendentu vai tās pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumos jāpievieno pilnvaras
oriģināls. Pārējie piedāvājuma dokumenti jāparaksta darbiniekam, kurš gatavojis attiecīgo
dokumentu (norādot vārdu un uzvārdu, ieņemamo amatu).
8.4. Piedāvājums jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā ar norādi uz tā:
 Ventspils brīvostas pārvaldei, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601;
Piedāvājums cenu aptaujai „ Jumtu attīrīšana no sniega Ventspils brīvostas pārvaldes
ēkām”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2016/182;
 Neatvērt līdz 2016.gada 22.decembra plkst.1000.
8.5. Komisija atbilstoši prasībām un vērtēšanas kritērijiem nodrošina Pretendentu atlasi,
piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli un vadās pēc tiem, pieņemot lēmumus par
Pretendenta atbilstību Pasūtītāja prasībām, Pretendenta kompetenci un spējām nodrošināt
līgumsaistību izpildi.
8.6. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz iesniegto dokumentu
informāciju, un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas
beigu termiņam.
8.7. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, ja tas
nepieciešams Pretendenta atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei.
8.8. Komisija nevērtēs Pretendenta iesniegto piedāvājumu, ja Pretendents neatbildīs dalības
nosacījuma prasībām šajā iepirkuma procedūrā.
8.9. Ja līdz piedāvājuma beigu termiņam Pretendenta iesniegtie piedāvājuma dokumenti
neapstiprinās Pretendenta atbilstību Pretendenta atlases prasībām, ja Pretendenta pieredze
neatbildīs Iepirkuma dokumentu prasībām un kvalifikācija neapliecinās viņa kompetenci un
spējas nodrošināt darbu izpildi Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, termiņā un kvalitātē, ja
Pretendenta iesniegtie dokumenti nebūs izstrādāti un noformēti saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvo aktu un Iepirkuma dokumentu prasībām (izņemot mazāk būtisku
prasību neizpildi) vai nebūs iesniegti visi pieprasītie dokumenti un informācija, Pretendents
netiks kvalificēts un tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.
8.10. Komisija izvēlas kritērijam atbilstošāko piedāvājumu no Iepirkuma procedūrā neizslēgtiem
Pretendentu piedāvājumiem.
8.11. Komisija pirms piedāvājuma izvēles veiks finanšu piedāvājuma dokumentu pārbaudi,
aritmētisko kļūdu labojumus. Aritmētisko kļūdu gadījumā tiks labota līgumcena.
8.12. Gadījumā, ja par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzītais Pretendents atsauks
piedāvājumu tā derīguma laikā vai nenoslēgs iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā
termiņā, Komisija izskatīs jautājumu par tiesībām atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kas
piedāvājis nākošo zemāko cenu.
8.13. Pasūtītājs ir tiesīgs, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja
tam ir pamatojums.
8.14. Par to kad un vai vispār tiks slēgts līgums lemj Pasūtītājs.
8.15. Līgums jānoslēdz 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma
saņemšanas.
9. Darba uzdevumam pievienoti šādi pielikumi:
9.1. Pretendenta pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.1).
9.2. Izpildīto darbu saraksts (pielikums Nr.2).
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Cenu aptaujas id. Nr. VBOP 2016/182
1.pielikums
Ventspils brīvostas pārvaldei
Jāņa ielā 19,Ventspilī
LV-3601

2016.gada ___.__________

Pretendenta pieteikums
dalībai cenu aptaujā
Iesniedzot šo pieteikumu Pretendenta vārdā piesaku dalību cenu aptaujā „Jumtu attīrīšana no sniega
Ventspils brīvostas pārvaldes ēkām”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2016/ 182.
Pretendenta nosaukums ___________________________________________________________
Reģistrācijas Nr. ________________________________________________________________
Banka ________________________________________________________________________
Bankas konts ___________________________________________________________________
Juridiskā adrese _________________________________________________________________
Kontaktpersona _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
/uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese/
 Ar šo apliecinu, ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma dokumentiem, Pasūtītāja
sniegto papildus informāciju, saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām,
tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkuma procedūrā, pretenziju nav.
 Pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus.
 Apliecinu, ka pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu iepirkuma līgumu
atbilstoši šā iepirkuma dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma
dokumentu prasībām un apņemamies veikt jumtu attīrīšanu no sniega Ventspils brīvostas
pārvaldes ēkām par:
Daļas
Nr.

1.
2.
3.
4.

Ēku nosaukumi un adreses

Pasažieru prāmju terminālis Dārzu
ielā 6
Kravu prāmju terminālis
Sarkanmuižas dambī 25c
Elektronikas centrs Augsto
tehnoloģiju parkā Nr.1A
Tehnoloģiju centrs Augsto
tehnoloģiju parkā Nr.5

Platība,
m2

Cena par 1
m2
EUR
(neskaitot
PVN)

Kopējā
līgumcena
EUR
(neskaitot
PVN)

PNV
21%

Kopējā
līgumsumma
EUR
(ieskaitot
PVN)

860
618
4200
4100

5.

Katlumāja Kustes dambī 30A

6.

Ražošanas ēka Kustes dambī 30A

12432

7.

Augsto tehnoloģiju parks Nr.2

4300

8.

Ražošanas ēka Kustes dambī 32 un
Kustes dambī 30b

5010

9.

Noliktavas ēka Kustes dambī 32

520

250
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Noradītas izmaksas apņemos uzturēt spēkā visā līguma darbības laikā.
Apliecinu, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas.
Apņemamies veikt iepirkumā noteiktos darbus noteiktajos termiņos.
Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā
piedāvājuma sakarā.
 Ja mūsu piedāvājums būs ar viszemāko cenu, garantējam iepirkuma līguma saistību izpildi
pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
 Šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa.
 Piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 kalendārās dienas pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu
termiņa, bet ne ilgāk kā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai

______________________________________________________________________________
/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/
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Cenu aptaujas id. Nr. VBOP 2016/182
2.pielikums
Izpildīto darbu saraksts

Nr.
p.
k.

1

Iepriekš veikto darbu, (kurā gadā)
detalizēts apraksts,
kopējās izmaksas EUR (neskaitot PVN)

2

Pasūtītāja nosaukums (kam
veikti līdzīga rakstura
darbi),
adrese,
kontaktpersonas vārds un
uzvārds,
telefona numurs
3

______________________________________________________________________________
/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/
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