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1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

VCB 2013/02K 

1.2. Pasūtītājs  

SIA “Veselības centrs „Biķernieki”” (turpmāk tekstā Pasūtītājs) 

Pasūtītāja rekvizīti:  

adrese: Lielvārdes ielā 68/1, Rīgā, LV-1006; 

reģistrācijas Nr. 40003320463; 

tālrunis 7577772, fakss 7577772; 

Bankas rekvizīti: 

AS SEB banka 

Bankas kods UNLALV2X 

Konta Nr. LV95UNLA0034100753100 

1.3. Iepazīšanās ar atklāta konkursa nolikumu 

1.3.1. Ar atklāta konkursa nolikumu (turpmāk tekstā Nolikums) un pārējo konkursa dokumentāciju 

(skaidrojumi, grozījumi, atbildes uz jautājumiem) var iepazīties un to lejuplādēt Pasūtītāja interneta 

mājas lapā www.vcbikernieki.lv, sadaļā „Iepirkumi”: http://www.vcbikernieki.lv/index.php?l=1&ll=3 

vai Rīgā, Lielvārdes ielā 68/1, Veselības centrā „Biķernieki”, 123. kabinetā darba dienās no plkst. 9:00 

līdz 15:00, tālrunis 67577772, fakss 67577772, e- pasts: sekretare@dcb.lv, sākot ar dienu, kad 

paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā, līdz 2013. gada 2. 

jūlijam. 

1.3.2. Kontaktpersona: Ilze Mežinska, tālr. 26474429. 

1.4. Papildus informācijas sniegšana 

1.4.1. Ieinteresētais piegādātājs var rakstiski pieprasīt papildus informāciju izmantojot e- pastu, faksu vai 

pastu, adresējot to iepirkuma komisijai. 

1.4.2. Iepirkuma komisija pēc ieinteresētās personas pieprasījuma sniedz papildu informāciju par atklāta 

konkursa nolikumu tad, ja pieprasījums iesniegts laikus, t.i., tā, lai iepirkuma komisija varētu sniegt 

atbildi ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.4.3. Lūgumi sniegt papildus informāciju adresējami: SIA “Veselības centrs „Biķernieki”” atklāta 

konkursa “Lifta nomaiņa” ID Nr. VCB 2013/02K iepirkuma komisijai, adrese: Rīgā, Lielvārdes ielā 

68/1, Veselības centrā „Biķernieki”, fakss 67577772, e- pasts: sekretare@dcb.lv. 

1.4.4. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem Pasūtītājs nosūta piegādātājam, kurš uzdevis 

jautājumu atbilstoši tam, kāds sakaru līdzeklis izmantots: e- pastā uzdotam jautājumam- pa e- pastu, 

faksam- pa faksu, pasta sūtījumam- pa pastu. 

1.4.5. Iespējamos grozījumus, papildinājumus Nolikumā, Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz 

ieinteresēto piegādātāju jautājumiem Pasūtītājs ievieto savā interneta mājas lapā www.vcbikernieki.lv 

sadaļā „Iepirkumi”. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, 

papildinājumus Nolikumā, Nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, 

ja Pasūtītājs tos ir ievietojis interneta mājas lapā adresē: 

http://www.vcbikernieki.lv/index.php?l=1&ll=3. 

1.4.6. Pa faksu un e- pastu nosūtītie/saņemtie dokumenti tiek uzskatīti par informatīviem, izņemot 

Nolikuma 1.9.1. punktā noteikto gadījumu. Par juridiski saistošiem tiek uzskatīti dokumentu oriģināli. 

http://www.vcbikernieki.lv/
http://www.vcbikernieki.lv/index.php?l=1&ll=3
http://www.vcbikernieki.lv/
http://www.vcbikernieki.lv/index.php?l=1&ll=3
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1.5. Iepirkuma procedūras dokumentu grozījumi 

1.5.1. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi 

netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Izdarot grozījumus, likumā noteiktajā 

kārtībā tiek mainīti arī piedāvājuma iesniegšanas termiņi, ja ir pagājusi puse termiņa vai ilgāks laiks no 

konkursa izsludināšanas dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai. 

1.5.2. Ja iepirkuma komisija ir izdarījusi grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos bez 

piedāvājumu iesniegšanas termiņu maiņas, grozījumi tiek ievietoti interneta tīklā mājas lapā 

www.vcbikernieki.lv, bet paziņojums par grozījumiem tiek ievietots interneta tīklā IUB mājas lapā. 

1.5.3. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos ar piedāvājumu 

iesniegšanas termiņu maiņu, grozījumi un mainītie piedāvājuma iesniegšanas termiņi tiek ievietoti 

interneta tīklā IUB mājas lapā un Pasūtītāja mājas lapā www.vcbikernieki.lv. 

1.6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.6.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2013. gada 2. jūlijam plkst.15
00

 Lielvārdes 

ielā 68/1, Rīgā, Veselības centrā „Biķernieki”, 123. kabinetā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 15:00, 

iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu, vai ar kurjerpastu, tā lai piedāvājums tiktu saņemts līdz 2013. 

gada 2. jūlijam, plkst.15
00

. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ 

iesniedzējam. 

1.6.2. Kontaktpersona reģistrē visus piedāvājumu iesniedzējus. Iesniedzot piedāvājumu, pretendenta 

pārstāvis norāda savu vārdu, uzvārdu, pretendenta nosaukumu, tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa 

numuru. 

1.7. Piedāvājumu atvēršana 

1.7.1. Piedāvājumi tiks atvērti 2013. gada 2. jūlijā plkst. 15
00

 Lielvārdes ielā 68/1, Rīgā, Veselības 

centrā „Biķernieki”, 123. kabinetā. 

1.7.2. Konkursa piedāvājumu atvēršanas sēde ir atklāta. 

1.8. Piedāvājuma derīguma termiņš 

Atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajam. 

1.9. Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 

1.9.1. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu vai konkursa izbeigšanu, vai 

pārtraukšanu, komisija vienlaikus visiem pretendentiem nosūta rezultātu paziņojumus pa faksu, 

saglabājot apliecinājumu par nosūtīšanu. Šajā gadījumā pa faksu nosūtītais paziņojums atbilstoši 

Publisko iepirkumu likuma 83. panta otrās daļas 1. punkta noteikumiem ir juridiski saistošs. Pēc 

nosūtīšanas pa faksu Pasūtītājs nosūta rezultātu paziņojuma oriģinālu, izmantojot „Latvijas Pasta” 

pakalpojumus. 

1.9.2. Pasūtītājs iesniedz publicēšanai paziņojumu par konkursa rezultātiem IUB mājas lapā internetā 

trīs darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par rezultātiem.  

1.10.  Piedāvājuma noformēšana 

Piedāvājums jāiesniedz divās slēgtās, aizzīmogotās aploksnēs. 

1. 10.1. 1. aploksnē jāiesniedz pretendentu atlases dokumenti (1 ORIĢINĀLS) ar norādi:  

 Atklātam konkursam “Lifta nomaiņa”; 

 iepirkuma identifikācijas Nr. VCB 2013/02K; 

 Lielvārdes ielā 68/1, Rīgā, LV-1006; 

 Pretendenta nosaukums un adrese; 

 Atzīme: “Pretendenta atlases dokumenti”; 

http://www.vcbikernieki.lv/
http://www.vcbikernieki.lv/
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 Atzīme: “Atvērt tikai atklāta konkursa komisijas klātbūtnē”. 

1.10.2. 2. aploksnē jāiesniedz Tehniskais un finanšu piedāvājums (1 ORIĢINĀLS, 1 KOPIJA uz papīra, 

1 KOPIJA elektroniski uz datu nesēja CD-R), ar norādi: 

 Atklātam konkursam “Lifta nomaiņa”; 

 iepirkuma identifikācijas Nr. VCB 2013/02K; 

 Lielvārdes ielā 68/1, Rīgā, LV-1006; 

 Pretendenta nosaukums un adrese; 

 Atzīme: “Tehniskais- finanšu piedāvājums”; 

 Atzīme: “Atvērt tikai atklāta konkursa komisijas klātbūtnē”. 

1.10.3. Gan pretendenta atlases dokumenti, gan tehniskais un finanšu piedāvājums jāiesniedz rakstveidā, 

latviešu valodā ar satura rādītāju, lapām jābūt cauršūtām ar diegu un sanumurētām. Uz pēdējās lapas 

aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu 

skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina pretendenta pārstāvis. 

1.10.4. Noformējot piedāvājumu, jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības dokumentu 

noformēšanai. 

1.10.5. Par pretendentu piedāvājumiem, kuri nav noformēti atbilstoši normatīvo aktu un šī Nolikuma 

prasībām, komisija lemj un var tos noraidīt ņemot vērā samērīguma principu. 

1.10.6. Piedāvājuma tekstam jābūt skaidri salasāmam, lai izvairītos no jebkādām šaubām un 

pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai 

matemātiskām kļūdām. 

1.10.7. Gadījumā, ja komisija konstatē pretrunas starp piedāvājuma oriģinālu un kādu no kopijām, par 

pareizu tiek uzskatīts oriģinālā norādītais piedāvājums. 

1.10.8. Saņemot aploksni, kas nav aizzīmogota, slēgta vai atbilstoši marķēta, komisijas atbildīgā persona 

sastāda rakstisku izziņu, kurā norāda aploksnes bojājuma veidu, saņemšanas laiku un apstākļus. 

1.10.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu paraksta persona, kurai nav 

statūtos noteiktās pārstāvības tiesības, tiek pievienota pilnvara pārstāvēt pretendentu. 

1.10.10. Ja pretendents iesniedz dokumentu svešvalodā, tam jāpievieno pretendenta apliecināts 

tulkojums latviešu valodā.  

1.10.11. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

1.10.12. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.1. punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja 

īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

1.11.  Objekta apskate 

1.11.1. Objekta apskate pretendentiem ir obligāta. 

1.11.2. Kopīga objekta apskate notiek 2013. gada 11. jūnijā plkst. 10:00. Kontaktpersona- Saimniecības 

vadītājs Otto Meņģelis, tālr.26302152. 

1.11.3. Ja ieinteresētajam piegādātājam nav iespēju ierasties uz objekta apskati Nolikuma 1.11.2. punktā 

minētajos laikos, tam jāsazinās ar kontaktpersonu Otto Meņģeli, tālr.26302152, lai vienotos par objekta 

apskati citā laikā. 

1.11.4. Pēc apskates ieinteresēto piegādātāju un Pasūtītāja pārstāvji parakstās objekta apskates lapā. 

1.11.5. Objekta apskates laikā ieinteresētajām personām tiek dota iespēja pārliecināties par visu izmēru, 

lielumu precizitāti un precizēt tos, t.sk., novērtēt nepieciešamo būvdarbu apjomus atkarībā no piedāvātās 

liftu iekārtas raksturlielumiem. 

1.11.6. Pretendenta pārstāvim apskates laikā jānovērtē objekts tā, lai pretendenta piedāvājumā būtu 

ietverti visi potenciāli iespējamie darbi, materiāli, izdevumi, lai veiktu lifta nomaiņu pilnā apjomā un 

ievērojot normatīvo aktu prasības. 
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1.12. Piedāvājuma nodrošinājums 

Piedāvājuma nodrošinājums netiek prasīts. 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts  

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir 1 pasažieru lifta ar 5 pieturām nomaiņa saskaņā ar tehniskajās 

specifikācijās (Nolikuma 1.1. un 1.2. pielikums) noteiktajām prasībām un atbilstoši spēkā esošajiem 

tehniskajiem standartiem. 

2.1.2. Iepirkuma priekšmetā ietilpst: 

 esošo liftu demontāža, aizvākšana, utilizācija; 

 jauno liftu montāža; 

 nepieciešamie būvdarbi (apjomi Nolikuma 1.2. pielikumā); 

 atbilstības novērtēšana; 

 bezmaksas garantijas laika apkalpošana 2 (divus) gadus no lifta nodošanas. 

2.1.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. 

2.1.4. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopā. 

2.1.5. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

2.2. Iepirkuma līguma izpildes vieta, laiks, kārtība 

2.2.1. Lifta uzstādīšanas vieta- SIA “Veselības centrs „Biķernieki””, Lielvārdes ielā 68/1, Rīgā. 

2.2.2. Lifta uzstādīšana un nodošana- 10 nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. Bezmaksas 

garantijas apkalpošana- 24 mēnešus no pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas dienas. 

2.2.3. Samaksas kārtība: 

2.2.3.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam avansa maksājumu 20% apmērā no līgumcenas, kas 

sastāda LVL ____,__ ( lati un   santīmi), plus PVN. Lai saņemtu avansa maksājumu, Uzņēmējs 

iesniedz Pasūtītājam avansa maksājuma bezierunu bankas garantiju (garantijas forma Līguma 5. 

pielikumā). Avansa maksājums tiek veikts 14 dienu laikā no rēķina un bankas garantijas 

saņemšanas; 

2.2.3.2. otro maksājumu 50% apmērā no līgumcenas, kas sastāda LVL ____,__ ( lati un   

santīmi), plus PVN, Pasūtītājs veic 14 dienu laikā no lifta iekārtas piegādes Objektā, par ko 

sastādīts un abu Pušu parakstīts akts un saņemts rēķins; 

2.2.3.3. atlikušo summu, kas sastāda LVL ____,__ ( lati un   santīmi), plus PVN, Pasūtītājs 

samaksā 14 dienu laikā no dienas, kad parakstīts Iekārtas pieņemšanas- nodošanas akts, un 

Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam garantijas laika apdrošināšanas polisi ar atbildības apjomu 

5% no līgumcenas, kā arī bezmaksas garantijas apkalpošanas līgumu. 

2.2.4. Uzstādītā lifta iekārta pāriet Pasūtītāja īpašumā pēc visas līguma summas samaksas. 

2.2.5. Pirms lifta demontāžas Pasūtītājs ar pieņemšanas- nodošanas aktu (akta forma līguma projekta 

pielikumā) nodod Izpildītājam lifta šahtu. 

2.2.6. Izpildītājs nodrošina, lai šahtā nevarētu iekļūt nepiederošas personas, Pasūtītāja telpās no šahtas 

nenokļūtu būvgruži, putekļi, u.c. 

2.2.7. Līdz nomainītā lifta nodošanai ekspluatācijā Izpildītājs ir lifta šahtas lietotājs un pilnībā atbild par 

ugunsdrošības, darba aizsardzības, sanitārijas normu ievērošanu lifta šahtā un telpās pie šahtas durvīm. 

2.2.8. Darbu veikšana nedrīkst radīt traucējumus Pasūtītāja darbībā, visu darbu veikšana jāsaskaņo ar 

atbildīgajiem darbiniekiem. Darbi tiek veikti, ievērojot sanitārijas normas, Pasūtītāja darba specifiku, 

pacientu intereses, Pasūtītāja darba režīmu un Pasūtītāja darbinieku darba vajadzības. 

2.2.9. Izpildītājs veic uzstādīto liftu bezmaksas tehnisko apkalpošanu, novērš defektus, ierodas uz 

izsaukumiem noteiktajā reaģēšanas laikā visā 24 mēnešu garantijas periodā. Bezmaksas garantijas 
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apkalpošanas līgumu sagatavo Izpildītājs, iesniedz Pasūtītājam, un Pušu pārstāvji to paraksta pēc 

Iekārtas pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas. 

3. Prasības pretendentiem 

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā 

3.1.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

3.1.2. Pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai 

uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par 

sodu, kurš 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. 

3.1.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un 

kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:  

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības 

dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,  

b) 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. 

3.1.4. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un 

kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā 

vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā 

karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību 

pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda. 

3.1.5. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta pretendenta 

saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai netiek konstatēts, ka līdz 

līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts. 

3.1.6. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts (ja tas nav reģistrēts Latvijā), nav nodokļu 

parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī 

pārsniedz 100 latus. 

3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta spējām izpildīt pasūtījumu un pieredzi 

3.2.1. Pretendenta darbiniekiem ir atbilstoša kvalifikācija, pietiekama pieredze un tiesības veikt 

attiecīgos montāžas, būvniecības un servisa darbus: 

3.2.1.1. atbildīgajam darbu vadītājam- attiecīga kvalifikācija un pieredze vismaz trīs liftu iekārtu 

montāžas darbu vadīšanā; 

3.2.1.2. vismaz divi kvalificēti liftu elektromehāniķi. 

3.2.2. Pretendents vai tā apakšuzņēmējs, kurš veiks būvdarbus, ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā 

(Latvijā reģistrētiem pretendentiem vai to apakšuzņēmējiem). 

3.2.3. Pretendenta vai tā apakšuzņēmēja ēku būvdarbu vadītājs ir sertificēts ēku būvdarbu vadīšanā. 

3.2.4. Pretendenta pārstāvis ir piedalījies objekta apskatē. 

3.2.5. Pretendents pēdējos trīs gados kvalitatīvi un ievērojot termiņus ir izpildījis vismaz 3 (trīs) liftu 

uzstādīšanas darbus (nodevis pasūtītājam) sabiedriskās lietošanas ēkās. Par trīs gadu periodu tiek 

uzskatīti pēdējie trīs gadi pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa, kuros pretendents ar pieņemšanas- 

nodošanas aktu nodevis pasūtītājam liftu iekārtu. 

3.2.6. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, Nolikuma 3.1. līdz 3.6. punktā noteiktajām prasībām 

jāatbilst visiem personu grupas dalībniekiem. 

3.2.7. Nolikuma 3.1. līdz 3.6. punktā noteiktajām prasībām jāatbilst personām, uz kuru iespējām 

pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības. 
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3.2.8. Nolikuma 3.1. līdz 3.6. punktā noteiktajām prasībām jāatbilst apakšuzņēmējiem, kuru veicamo 

būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma 

vērtības. 

4. Iesniedzamie dokumenti 

4.1. Kvalifikācijas dokumenti 

Dokumenti (1 ORIĢINĀLS) jāiesniedz 1. aploksnē un jānoformē atbilstoši atklāta konkursa nolikuma 

1.10. punktā minētajām prasībām un tie ir: 

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā atbilstoši pieteikuma formai, kas pievienota 

iepirkuma Nolikumam kā 2. pielikums. 

4.1.2. Uzņēmumu reģistra izdotas reģistrācijas apliecības kopija. 

4.1.3. Informācija par pretendenta darbinieku kvalifikāciju un pieredzi atbilstoši Nolikuma 3.2.1. punktā 

noteiktajam. 

4.1.4. Nepieciešamo būvdarbu izpildītājiem, kuri veic saimniecisko darbību Latvijas Republikā- LR 

Būvkomersantu reģistra izdotas būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Komersantiem, kuri 

neveic saimniecisko darbību Latvijas Republikā - līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas atbilstoši 

attiecīgās valsts normatīviem aktiem apliecinātu ārvalstu pretendenta tiesības veikt būvdarbus, ja 

attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz. 

4.1.5. Ēku būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija. 

4.1.6. Pretendenta sagatavots saraksts (saraksta forma Nolikuma 4. pielikumā) ar vismaz 3 (trīs) 

realizētiem liftu iekārtu uzstādīšanas projektiem pēdējo trīs gadu laikā, par katru no tiem norādot: liftu 

iekārtas nodošanas ekspluatācijā datumu, objekta nosaukumu, lifta raksturojumu, pasūtītāju, pasūtītāja 

kontaktpersonu, tālr. Nr. Pēdējie trīs gadi nozīmē: liftu iekārta nodota ekspluatācijā ne agrāk kā trīs 

gadus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas. 

4.1.7. Apliecinājums par piedāvātā lifta atbilstību LVS EN 81-1+A3:2010 „Drošuma noteikumi liftu 

uzbūvei un uzstādīšanai. 1. daļa: Elektriskie lifti” prasībām, Eiropas Savienības standarta CSN EN 81-70 

prasībām, un apliecinājums, ka uzstādītie lifti tiks novērtēti atbilstoši 25.04.2000. MK noteikumiem Nr. 

157 „Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas 

atbilstības novērtēšanu”. 

4.2. Tehniskais un finanšu piedāvājums 

Tehniskajā un finanšu piedāvājumā (1 ORIĢINĀLS un 1 KOPIJA uz papīra, bet elektroniska KOPIJA 

uz datu nesēja CD-R) pretendents iesniedz: 

4.2.1. Aizpildītu Nolikuma 1.1. pielikumu „Lifta iekārtas tehniskā specifikācija”: 

4 kolonnā norāda pretendenta tehnisko piedāvājumu katrā pozīcijā; 

6. rindā norāda lifta iekārtas cenu bez PVN; 

7. rindā norāda nepieciešamo būvdarbu izmaksas bez PVN; 

8. rindā norāda kopējo piedāvājuma cenu bez PVN. 

4.2.2. Aizpildītu Nolikuma 1.2. pielikumu „Finanšu piedāvājuma forma nepieciešamajiem būvdarbiem”. 

 

Norādījumi tehniskā un finanšu piedāvājuma sastādīšanai: 

4.2.3. Tehniskajā un finanšu piedāvājumā pretendenti norāda iekārtu, materiālu cenas, darbu izmaksas, 

mehānismu izmaksas, visas pārējās izmaksas, ieskaitot izdevumus par novērtēšanu, kas var rasties 

pretendentam uzstādot lifta iekārtu un izpildot nepieciešamos būvdarbus. Piedāvājuma cenā ir jāietver 

nodokļi, nodevas, izdevumi par finanšu un apdrošināšanas pakalpojumiem, transporta izmaksas, un 

visas citas izmaksas, izņemot PVN, kuras rodas vai var rasties pretendentam, izpildot pasūtījumu. 

4.2.4. Finanšu piedāvājuma formā nepieciešamajiem būvdarbiem nav precīzi norādīti darbu apjomi, jo 

tie var būt atšķirīgi atkarībā no uzstādāmās lifta iekārtas un pielietotās tehnoloģijas. Objekta apskates 
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laikā pretendentu pārstāvjiem pašiem jāveic objekta apsekošana un jānorāda tāds būvdarbu sastāvs un 

apjoms, kāds nepieciešams pretendentam, lai uzstādītu attiecīgo lifta iekārtu. 

4.2.5. Finanšu piedāvājuma forma nepieciešamajiem būvdarbiem, iespējams, nesatur visas pozīcijas un 

darbu veidus, lai konkrētais pretendents varētu pilnībā veikt nepieciešamos būvdarbus. Šādā gadījumā 

pretendents papildina tāmi ar papildus izdevumu pozīcijām tā, lai rezultātā par piedāvāto līgumcenu 

varētu pilnībā veikt nepieciešamos būvdarbus.  

4.2.6. Visas piedāvājuma cenas ir jānorāda Latvijas latos, uzrādot ne vairāk kā divus ciparus aiz komata. 

Cenas līdz diviem cipariem aiz komata jānoapaļo jau ievadot datus, lai nebūtu atšķirību starp 

piedāvājumu uz papīra un elektronisko kopiju. 

4.2.7. Ja Tehniskās specifikācijas kolonnā „Darba nosaukums” ir nosaukts tikai materiāls vai iekārta, tas 

nozīmē, ka attiecīgajā pozīcijā piedāvājumā jāiekļauj visi darbi, materiāli (palīgmateriāli) un citi 

izdevumi, kas tehnoloģiski nepieciešami šī materiāla kvalitatīvai iestrādei/iekārtas uzstādīšanai/darbu 

izpildei, regulēšanai, nodošanai ekspluatācijā pilnā apmērā. 

4.2.8. Tehniskajā specifikācijā norādītos konkrētos izstrādājumus ar tirdzniecības markām, piem., 

„Knauf”, „Witoplex”, lasīt: „... vai ekvivalents”. 

4.2.9. Par finanšu piedāvājuma aritmētisko precizitāti atbild pretendents. Pasūtītājs Tehniskajās 

specifikācijās nav ievietojis aizsargātas formulas. 

4.2.10. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, piedāvājumā jānorāda kuru līguma daļu izpilde tiks 

nodota apakšuzņēmējiem un kādā apjomā- procentos un latos no kopējās līguma summas. 

5. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritērijs 

5.1. Piedāvājuma vērtēšana 

5.1.1. Vērtēšana notiek secīgi šādos posmos: 

5.1.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude; 

5.1.2. pretendentu un piedāvājumu atbilstība atlases prasībām; 

5.1.3. piedāvājumu atbilstība tehniskajām prasībām; 

5.1.4. finanšu piedāvājumu pārbaude; 

5.1.5. saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle. 

5.1.2. Pretendenti, kuri ir izturējuši iepriekšējā posma vērtēšanu, piedalās nākamā posma vērtēšanā. 

5.1.3. Komisija izslēdz pretendentu no tālākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no vērtēšanas 

posmiem gadījumos, ja: 

5.1.3.1. pretendents neatbilst šajā Nolikumā norādītajiem atlases kritērijiem; 

5.1.3.2. vērtējot pretendenta atbilstību PIeL 39. panta pirmās daļas izslēgšanas noteikumiem 

(Nolikuma 3.1.2. līdz 3.1.6. punkts), komisija piemēro PIeL 39. panta ceturtās daļas termiņu 

ierobežojumus; 

5.1.3.3. pretendents norādījis nepatiesas ziņas; 

5.1.3.4. pretendents nav sniedzis ziņas par atbilstību minētajiem kritērijiem (nav iesniedzis visus 

4. punktā norādītos dokumentus vai prasīto informāciju); 

5.1.3.5. piedāvājums neatbilst normatīvajos aktos un Nolikumā norādītajām prasībām; 

5.1.3.6. pretendents kā ekvivalentu piedāvājis neatbilstošu vai zemākas kvalitātes iekārtu vai 

materiālus; 

5.1.3.7. pretendents nav norādījis piedāvātās lifta iekārtas raksturojumu pilnā apjomā visās 

Tehniskās specifikācijas pozīcijās; 

5.1.3.8. pretendenta piedāvājums ir ar nepamatoti zemu cenu. 

5.1.4. Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu publiski pieejamās datu bāzēs 

un reģistros, kā arī pieprasīt informāciju no kompetentām valsts iestādēm. 

5.1.5. Ja pretendenta iesniegtā informācija atšķiras no publiski pieejamās datu bāzēs un reģistros 

atrodamās, iepirkuma komisijai ir tiesības uzskatīt, ka pretendents sniedzis nepatiesas ziņas. 
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5.1.6. Pasūtītājs pieprasa iesniegt PIeL 39. panta piektajā daļā noteiktās Uzņēmumu reģistra un Valsts 

ieņēmumu dienesta izziņas tikai tam pretendentam un personām, uz kuras iespējām pretendents balstās, 

lai izpildītu kvalifikācijas prasības, kā arī personu grupas dalībniekiem, kuriem atbilstoši citām 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles 

kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Termiņu minēto dokumentu iesniegšanai 

pasūtītājs nosaka desmit darba dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minētos 

dokumentus, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. 

5.1.7. Pasūtītājs nepieprasa abas vai vienu no Nolikuma 5.1.6. punktā minētajām izziņām ja attiecīgā 

informācija ir pieejama publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā 

esošajās informācijas sistēmās. 

5.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs 

5.2.1. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no Nolikuma prasībām 

atbilstošajiem piedāvājumiem. 

5.2.2. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības: 

Daļa Kritēriji Īpatsvars 

A Cena 80 

B Energoefektivitāte 20 

∑ Maksimālais iespējamais kopējais punktu 

skaits 

100 

 5.2.3. Komisija izvērtē cenas kritēriju „A”, izmantojot šādu formulu:  

A = Az/Afakt x 80, kur 

Az – viszemākā piedāvātā cena, 

Afakt– vērtējamā piedāvājuma cena. 

5.2.4. Komisija izvērtē energoefektivitātes kritēriju „B” sekojoši: 

5.2.4.1. ja pretendents piedāvā elektroenerģiju taupošo sistēmu ar reģenerāciju, 

kas pēc reģenerācijas elektroenerģiju atdod atpakaļ tīklā- tiek piešķirti 20 punkti; 

5.2.4.2. ja pretendents piedāvā elektroenerģiju taupošo sistēmu bez reģenerācijas- 

tiek piešķirti 10 punkti; 

5.2.4.3. ja pretendents nepiedāvā nekādu elektroenerģiju taupošo sistēmu- tiek 

piešķirti 0 punkti. 

5.2.5. Vienāda punktu skaita gadījumā uzvarētājs tiek noteikts Publisko iepirkumu likuma 46. panta 

ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā. 

5.2.6. Ja Nolikuma 5.2.5. punktā vērtējums ir vienāds, par uzvarētāju tiek noteikts pretendents, kura 

piedāvātā cena ir zemāka. 

6. Iepirkuma līguma slēgšana 

6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta 

piedāvājumu, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 3. 

pielikums). 

6.2. Līguma slēgšanas laikā līguma noteikumi nav Pasūtītāja un pretendenta apspriešanas un mainīšanas 

priekšmets. 

6.3. Gadījumā, ja uzvarējušais pretendents atsakās slēgt līgumu atbilstoši līguma projekta noteikumiem, 

tiek uzskatīts, ka pretendents atsakās slēgt līgumu, un komisija izvēlas nākamo saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu. 

Nolikumam ir sekojoši pielikumi: 

Nr.1.- tehniskā dokumentācija: 

Nr.1.1. lifta iekārtas tehniskā specifikācija; 
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Nr.1.2. tehniskā specifikācija- finanšu piedāvājuma forma nepieciešamajiem 

būvdarbiem; 

Nr.2.- pieteikuma forma; 

Nr.3.- iepirkuma līguma projekts; 

Nr.4.- pretendenta pieredzes saraksta forma; 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:    Ilze Mežinska 


