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Siltumapgādes sistēmas pārbūve kombinētai siltuma un elektroenerģijas
ražošanai pašpatēriņa vajadzībām Brīvības ielā 39, Liepājā.

CPV kods 45251200-3 (Apkures centrāles celtniecības darbi)

LOC 2016/23

Liepājā, 2016.gadā

1.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
LOC 2016/23

1.2. Pasūtītājs
SIA „Liepājas Olimpiskais centrs”
Reģistrācijas Nr. 42103030247
Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401
Tālrunis +371 63483892; fakss +371 63483890

1.3.

Komisija
Iepirkuma procedūru veic ar SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” 2016.gada 12.augusta rīkojumu Nr.161./2.1
izveidotā Iepirkumu komisija.

1.4. Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir esošās siltumapgādes sistēmas pārbūve kombinētai siltuma un elektroenerģijas
ražošanai pašpatēriņa vajadzībām Brīvības ielā 39, Liepājā – projektēšanas dokumentu izstrāde un
saskaņošana, darbi un serviss.

1.5. Līguma izpildes laiks un vieta
1.5.1. Līguma izpildes vieta ir Liepāja, Brīvības iela 39.
1.5.2. Līguma izpildes termiņi saskaņā ar nolikuma 2.sadaļā noteikto un līguma projektu.

1.6. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.

1.6.1. Piedāvājumi iesniedzami SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” Informācijas centrā Brīvības iela 39,
Liepāja, LV-3401, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 (pirmssvētku dienās no plkst. 9.00
līdz plkst. 16.00) līdz 2017.gada 25.janvārim pulksten 10:00.
1.6.2. Ja piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar
kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz noteiktā termiņa
beigām.
1.6.3. Piedāvājumu atvēršana notiek SIA „Liepājas Olimpiskais centrs”, Brīvības ielā 39, Administrācijas
telpās, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.6.4. Ja ir iesniegts iesniegums Iepirkumu uzraudzības birojā attiecībā uz prasībām, kas iekļautas atklāta
konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, tad pasūtītājs savā mājaslapā internetā publicē
informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus
1.6.3.punktā noteiktajā laikā. Pasūtītājs savā mājaslapā internetā izsludina jaunu piedāvājumu
atvēršanas vietu un laiku vai nosūta (izsniedz) saņemtos piedāvājumus atpakaļ, ievērojot Publisko
iepirkumu likuma 55.panta 4.1 daļā noteikto.
1.6.5. Jebkuri piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņems pēc pēdējā iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un
tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

1.7. Pretendenta piedāvājuma nodrošinājums
1.7.1.
1.7.2.

1.7.3.

Piedāvājuma nodrošinājums ir noteikts EUR 4000,00 (četri tūkstoši euro) apmērā un minimālais
termiņš 100 (viens simts) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.
Piedāvājuma nodrošinājums ir noteiktās naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā: AS
Swedbank, kods: HABALV22, konts Nr.: LV12HABA0551004276046, bankas garantija vai
apdrošināšana par noteikto naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz kā
nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai.
Piedāvājuma nodrošinājums atbilst nolikuma 6.pielikumā ietvertajiem noteikumiem.

1.8. Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai
1.8.1. Konkursam tiks pieņemti un izskatīti piedāvājumi no tiem pretendentiem, kas būs noformējuši un
iesnieguši piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma prasībām. Pretendentam jāiesniedz

1.8.2.

1.8.3.
1.8.4.

1.8.5.
1.8.6.

dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto veidlapu formai. Visām izmaksām
piedāvājumā jābūt uzrādītām euro (EUR).
Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir
svešvalodā, tad Pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta
Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts
valodā”.
Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj visi dokumenti, kas noteikti nolikuma 3.sadaļā.
Pretendentam piedāvājums jāiesniedz oriģinālā drukātā eksemplārā, kam pievieno piedāvājuma
kopiju noformētu elektroniskā eksemplārā elektroniskā datu nesējā vai drukātā eksemplārā –
cauršūtu, ar atzīmi KOPIJA.
Piedāvājumā jāiekļauj visi nolikuma 3.sadaļā noteiktie dokumenti.
Pretendentam jāiesaiņo piedāvājums slēgtā iepakojumā, kas adresēts:
Saņēmējs
SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”
Iepirkumu komisijai
Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401
Piedāvājums atklātam konkursam “Siltumapgādes sistēmas pārbūve kombinētai siltuma un
elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņa vajadzībām Brīvības ielā 39, Liepājā” (LOC 2016/23)
Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes sākuma!
Iesniedzējs:
<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese>
<Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs>

1.8.7. Visai iesniedzamajai dokumentācijai jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai nebūtu brīvi
nomaināmas lapas) un šuvuma vietā jābūt pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas
parakstam, paraksta atšifrējumam, norādītam cauršūto lapu skaitam.
1.8.8. Pretendents piedāvājumu, kas sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām,
var iesniegt, sākot ar konkursa izziņošanas dienu nolikumā norādītajā vietā un laikā, līdz šajā
nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.8.9. Pretendents iesniedz pašrocīgi parakstītu piedāvājumu. Parakstītam jābūt katram piedāvājumā
iekļautajam dokumenta oriģinālam.
1.8.10. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un
tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada
28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 5.sadaļai.
1.8.11. Dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā
persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko iekļauj (iešuj)
pretendenta atlases dokumentos.
1.8.12. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām
nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa satur komercnoslēpumu,
pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats.
Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama
saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
1.8.13. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
1.8.14. Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā
informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši
noformēts, piedāvājums atdodams tā iesniedzējam un piedāvājuma saņemšanu nereģistrē.
1.8.15. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem nolikuma, tā
pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem.
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1.8.16. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā
spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā
noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.
1.8.17. Ja konkursa rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas piegādātāju apvienībai, pasūtītājs var
pieprasīt, lai apvienība Pasūtītāja noteiktā termiņā, kurš nedrīkst būt īsāks par objektīvi iespējamo,
izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam.

1.9. Līgumcenas noteikšanas nosacījumi

Piedāvājuma cenā ir jāietver visas projektēšanas dokumentu izstrādes un saskaņošanas izmaksas, darbu un
servisa izmaksas noteiktajam periodam, kā arī darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi,
kā arī visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez
kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša darbu
veikšana pilnā apmērā nolikumā noteiktā pasūtījuma apjoma izpildei. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem
vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus un citas cenu izmaiņas. Līguma izpildes laikā
netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu izmaiņām.
Piedāvājumu varianti
Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairākus piedāvājuma
variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem.

1.10.

1.11. Pasūtītāja kontaktpersona
Raitis Sjanīts, SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” tehniskais direktors, telefona Nr. 29453077, elektroniskā
pasta adrese: raitis@loc.lv .

1.12. Pasūtījuma piešķiršanas metode ir atklāts konkurss atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.
1.13. Nolikuma saņemšana:

Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja SIA „Liepājas Olimpiskais
centrs” mājas lapā www.loc.lv, sadaļā „Par LOC”, sadaļā „Iepirkumi” (http://www.loc.lv/lv/parloc/iepirkumi/).

1.14. Papildu informācijas sniegšana:
1.14.1. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pasūtītāja mājas
lapā pie nolikuma (http://www.loc.lv/lv/par-loc/iepirkumi/). Ieinteresētajam piegādātājam ir
pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā
persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.14.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras
dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai
pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.14.3. Papildus informāciju pasūtītājs nosūta piegādātajam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto
šo informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī
uzdoto jautājumu.
2.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

2.1. Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma priekšmets ir esošās siltumapgādes sistēmas pārbūve kombinētai siltuma un elektroenerģijas
ražošanai pašpatēriņa vajadzībām Brīvības ielā 39, Liepājā – projektēšanas dokumentu izstrāde un
saskaņošana, darbi un serviss saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kas ir nolikuma 1.pielikums.
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2.2. Līguma izpildes vieta: Liepāja, Brīvības iela 39
2.3. Līguma izpildes laiks:
2.3.1. Projekta dokumentu izstrāde, saskaņošana un darbi – saskaņā ar pretendenta piedāvāto termiņu
dienās pēc Līguma noslēgšanas līdz sistēmas nodošanai Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas
aktu, ievērojot, ka termiņš nedrīkst būt īsāks par objektīvi iespējamo termiņu minēto darbību
veikšanai.
2.3.2. Serviss – 60 (sešdesmit) mēneši vai 30 000 (trīsdesmit tūkstoši) motorstundas pēc sistēmas
nodošanas Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu.
2.4.
Garantijas laiks ir 60 (sešdesmit) mēneši vai 30 000 (trīsdesmit tūkstoši) motorstundas pēc
sistēmas nodošanas Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu.
2.5. Pārējie līguma noteikumi – saskaņā ar līgumprojektu, kas ir nolikuma 6.pielikums.
3.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Prasība:

Iesniedzamais dokuments:

3.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai
juridiskā persona, kā arī šādu piegādātāju
apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi
piedāvā, veikt būvdarbus, piegādāt preces vai
sniegt pakalpojumus un ir iesniegusi
piedāvājumu iepirkumam, atbilstoši šī nolikuma
prasībām.

a) Pretendenta pieteikums dalībai konkursā (pēc formas
– nolikuma 2.pielikums).
b) Tehniskais un finanšu piedāvājums (pēc formas –
nolikuma 3.pielikums).
c) Piedāvājumu parakstījušās amatpersonas vai
pilnvarotās personas paraksta tiesības apstiprinošs
dokuments.
d) Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz izdrukas
no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās
deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā
piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas
tarifa likmēm profesiju grupās. (Izziņa par vidējo
stundas tarifa likmi).
Izziņā kā piedāvājumu iesniegšanas mēnesis ir
jānorāda
nolikumā
norādītais
piedāvājuma
iesniegšanas mēnesis.

3.2. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju
iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma
izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību
tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents
pierāda Pasūtītājam, piedāvājumam pievienojot
attiecīgus dokumentus, ka viņa rīcībā būs
nepieciešamie resursi.

a) Ja pretendents iesniedzot piedāvājumu, balstās uz
citu komersantu saimniecisko vai finansiālo stāvokli,
iesniedz apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību
konkrētā līguma izpildei.
b) Ja pretendents iesniedzot piedāvājumu, balstās uz
citu komersantu tehniskām un profesionālām spējām,
iesniedz
apliecinājumu
vai
vienošanos
par
nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.

3.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju
apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku
atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma
nosacījumiem.
iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra
3.4. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti apvienības dalībnieka līguma daļa, tiesības un
par katru apvienības dalībnieku. Uz katru pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz
apvienības dalībnieku attiecas nolikuma iespējamo līguma slēgšanu.
3.5.punkts, 3.6.punkts un 3.7.punkts, bet pārējos
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nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda
piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās
pienākumus iespējamā līguma izpildē.
3.5. Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma Komisija pārbauda, ievērojot Publisko iepirkumu
procedūrā jebkurā no 39.1 panta pirmajā daļā likuma 39.1pantā noteikto kārtību.
noteiktajiem gadījumiem, ņemot vērā iepriekš
minētajā pantā norādītos izņēmumus, termiņus
un pārbaudīšanas kārtību.

3.6. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai
sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo
aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam
nepieciešamos
projektēšanas
darbus
un
būvdarbus.

a) Komisija pārliecinās par pretendenta reģistrācijas
faktu saimnieciskās darbības veikšanai, saņemot izziņas
Elektronisko
iepirkumu
sistēmā
(https://www.eis.gov.lv/).
b) Komisija pārbauda pretendenta tiesības veikt
projektēšanas darbus un būvdarbus Būvniecības
informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/).
c) Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts
Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā,
jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti.

3.7. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie Informācija par līguma izpildi (pēc formas – nolikuma
resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei. 4.pielikums).
3.8.
Pretendenta
vidējais
apgrozījums
būvniecībā, ņemot vērā pretendenta iepriekšējos
3 (trīs) finanšu gadus, ir vismaz EUR 400 000
(četri simti tūkstoši euro) gadā.

a) Komisija pārbauda pretendenta apgrozījumu
Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/).
b) Peļņas vai zaudējumu aprēķins par pretendenta
iepriekšējiem 3 (trīs) finanšu gadiem.

Komisija pretendentam prasīto apgrozījumu atzīs par atbilstošu arī tad, ja pretendents veicis
uzņēmējdarbību īsāku laiku par trīs gadiem un sasniedzis prasīto apgrozījumu. Pretendentiem, kuri
attiecīgajā tirgū darbojas mazāk nekā trīs gadus, attiecīgo vidējo apgrozījumu nosaka, ievērojot
proporcionalitātes principu - aprēķina mēneša vidējo apgrozījumu pēc nostrādāto mēnešu skaita, reizina
to ar 12 (divpadsmit). Ja pretendents darbojas tirgū mazāk kā 1 (vienu) gadu, tam nostrādātajā laikā jābūt
vismaz prasītajam apgrozījumam.
3.9. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu
laikā ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga līguma
izpildē par kopējo summu, kas nav mazāka par
pretendenta piedāvāto līgumcenu, neskaitot
PVN.

a) Informācija par iepriekšējo pieredzi (pēc formas –
nolikuma 5.pielikums).
b) Attiecīgā līguma pasūtītāja atsauksme par līguma
izpildi.

3.10. Pretendents līguma izpildē nodrošina Informācija par līguma izpildi (pēc formas – nolikuma
atbilstoši kvalificētu un sertificētu speciālistu 4.pielikums).
dalību, tajā skaitā, vismaz šādus speciālistus:
3.10.1.Sertificēts būvspeciālists (būvspeciālisti)
piedāvātās iekārtas uzstādīšanai nepieciešamo
projektēšanas dokumentu izstrādei, kam
iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze
vismaz 1 (viena) līdzīga projekta izstrādē.

a) Informācija par iepriekšējo pieredzi (pēc formas –
nolikuma 5.pielikums).
b) būvpseciālistu kvalifikāciju apliecinoši dokumenti
vai norāde uz publisku datubāzi, kur Komisija šādu
informāciju var brīvi iegūt.

3.10.2. Sertificēts būvspeciālists (būvspeciālisti)
piedāvātās iekārtas uzstādīšanai nepieciešamo
darbu vadīšanā, kam iepriekšējo 5 (piecu) gadu
laikā ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga projekta
realizācijā.
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Atbildīgajam (galvenajam) darbu vadītājam
jābūt pieredzei atbildīgā (galvenā) darbu
vadītāja statusā līdzīga projekta realizācijā.
3.10.3. Uzstādītās iekārtas servisu nodrošina
atbilstošas kvalifikācijas tehniskais speciālists
(speciālisti), kurš ieguvis sertifikātu darbam ar
piedāvāto iekārtu un kam iepriekšējo 5 (piecu)
gadu laikā ir pieredze vismaz 1 (vienas) līdzīgas
iekārtas uzturēšanā vismaz 12 (divpadsmit)
mēnešu periodā.

a) Informācija par iepriekšējo pieredzi (pēc formas –
nolikuma 5.pielikums).
b) iekārtas ražotāja izdots tehniskā speciālista
kvalifikāciju darbam ar piedāvātās iekārtas uzturēšanu
apliecinošs dokuments.

3.11.Pretendents nodrošina servisa pieejamību Informācija par līguma izpildi (pēc formas – nolikuma
iekārtas darbības nodrošināšanai ar reaģēšanas 4.pielikums).
laiku ne ilgāku par 1,5 (viens komats piecām)
stundām, ierodoties objektā.
3.12. Pretendentam ir ieviesta kvalitātes Kvalitātes pārvaldības sistēmas, kas atbilst standartam
pārvaldības sistēma, kas atbilst standartam ISO ISO 9001:2008 vai ekvivalenta sertifikāta apstiprināta
kopija, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas
9001:2008 vai ekvivalentam.
standartiem un ko sertificējušas attiecīgas institūcijas,
kuras atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem vai arī
kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts.
3.13.
Pretendenta
piesaistītajiem Informācija par līguma izpildi (pēc formas – nolikuma
apakšuzņēmējiem ir visas nepieciešanās atļaujas 4.pielikums).
un sertifikāti nepieciešamo darbu veikšanai.

4. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE UN
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
4.1. Vispārīga informācija:
4.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic
slēgtā sēdē.
4.1.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija
nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas
piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā.
4.1.3. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams
piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un
salīdzināšanai.
4.1.4. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents
uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
4.1.5. Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram
pretendentam jāsniedz atbilde.
4.1.6. Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē
pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.
4.1.7. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un
salīdzināšanai komisija var pieaicināt ekspertu.
4.1.8. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības
sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts
konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam.
4.1.9. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt komisiju pieprasīt no pretendenta papildu
informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai.
4.1.10. Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava
atzinuma sniegšanai.
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4.2. Vērtēšanas kārtība:
4.2.1. Pārbaudot piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija pārbauda atbilstību
noformējuma prasībām, atbilstību pretendentu atlases prasībām, atbilstību tehniskajai specifikācijai
un veic piedāvājuma izvēli.
4.2.2. Lai pārbaudītu, vai uz pretendentu attiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā
noteiktie izslēgšanas noteikumi, ņemot vērā iepriekš minētajā pantā norādītos izņēmumus, termiņus
un pārbaudīšanas kārtību, Komisija rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta
nosacījumiem.
4.2.3. Komisija pārbauda, vai saņemtie piedāvājumi nav nepamatoti lēti, ievērojot Publisko iepirkumu
likuma 48.pantā noteikto kārtību.
4.2.4. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no
turpmākas dalības atklātā konkursā.
4.2.5. Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti par iepirkumu komisijas
lēmumu. Par to pretendentiem tiek nosūtīta vēstule, izmantojot pretendenta pieteikumā norādītos
kontaktus.
4.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs:
4.3.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 46.panta pirmās daļas 1.punktam, Komisija izvēlas
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst nolikumā, tā pielikumos un tehniskajā
specifikācijā izvirzītajām prasībām un nav atzīts par nepamatoti lētu.
4.3.2. Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu saskaņā ar šādiem kritērijiem un vērtēšanas
kārtību:

Nr.p.k.

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji

Kritērija īpatsvars
%

A

Piedāvājuma kopējā līgumcena (EUR, neskaitot PVN)

70

B

Priekšapmaksa (%, nepārsniedzot 30% no kopējās līgumcenas)

15

C

Darbu izpildes laiks (dienas)

15
KOPĀ

4.3.3.

100

Pretendenta piedāvājuma skaitlisko vērtējumu aprēķina pēc formulas

A

B

Pēc kritērija “Piedāvājuma kopējā līgumcena” 70 (septiņdesmit) punkti tiks piešķirti
pretendentam, kurš ir piedāvājis zemāko kopējo līgumcenu.
Pārējiem pretendentiem punkti tiek aprēķināti pēc formulas:
Punktu skaits = (zemākā piedāvājuma cena/ vērtējamā piedāvājuma cena ) x 70.
Pēc kritērija “Priekšapmaksa” 15 (piecpadsmit) punkti tiks piešķirti pretendentam, kurš ir
pieprasījis mazāko priekšapmaksas apjomu EUR.
Pārējiem pretendentiem punkti tiek aprēķināti pēc formulas:
Punktu skaits = (mazākais priekšapmaksas apjoms (EUR) + 0,01/ vērtējamā piedāvājuma
pieprasītās priekšapmaksas apjoms (EUR) + 0,01) x 15.
Piedāvājumi, kuros priekšapmaksas apjoms pārsniedz 30% no kopējās līgumcenas tiek
noraidīti kā neatbilstoši.
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C

4.3.4.

4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.

Pēc kritērija “Darbu izpildes laiks, dienas” 15 (piecpadsmit) punkti tiks piešķirti
pretendentam, kurš ir piedāvājis īsāko darbu izpildes termiņu.
Darbu izpildes termiņš ir laiks no līguma noslēgšanas dienas līdz sistēmas nodošanai
Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanu aktu.
Pārējiem pretendentiem punkti tiek aprēķināti pēc formulas:
Punktu skaits = (īsākais izpildes termiņš (dienās)/ vērtējamā piedāvājuma izpildes termiņš
(dienās)) x 15;

Katrs komisijas loceklis individuāli vērtē piedāvājumu pēc katra kritērija. Pamatojoties uz komisijas
locekļu individuālajiem vērtējumiem, tiek aprēķināts vidējais vērtējums katrā kritērijā katram
piedāvājumam.
Vidējos vērtējumus summē un uzvarētājs attiecīgi ir pretendents ar visaugstāko kopējo vērtējumu.
Aprēķinot katram piedāvājumam piešķiramo punktu skaitu atbilstoši kritērijiem, katrā gadījumā
punktu skaitu matemātiski noapaļo līdz divām zīmēm aiz komata.
Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vidējo
galīgo vērtējumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritērijiem.
5. PIELIKUMI

5.1. Nolikumam ir šādi pielikumi:
5.1.1. Tehniskā specifikācija (1.pielikums),
5.1.2. Pieteikuma dalībai konkursā forma (2.pielikums),
5.1.3. Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma (3.pielikums),
5.1.4. Informācijas par līguma izpildi forma (4.pielikums),
5.1.5. Informācijas par iepriekšējo pieredzi forma (5.pielikums),
5.1.6. Piedāvājuma nodrošinājuma noteikumi (6.pielikums),
5.1.7. Līguma projekts (7.pielikums).
5.2. Pielikumi ir neatņemamas Nolikuma sastāvdaļas.
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Atklāta konkursa LOC 2016/23
nolikuma 1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Objekts “Siltumapgādes sistēmas pārbūve kombinētai siltuma un elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņa
vajadzībām Brīvības ielā 39, Liepājā”
Mērķis – veikt esošās siltumapgādes sistēmas pārbūvi, paredzot koģenerācijas iekārtu uzstādīšanu
esošajā tehniskajā telpā un integrējot to esošajās siltumapgādes un elektroapgādes sistēmās, Liepājas
Olimpiskā centra energoresursu racionālai izmantošanai.
1. Izstrādāt projektēšanas dokumentāciju atbilstoši būvniecības normatīvo aktu prasībām koģenerācijas
iekārtas ar elektrisko jaudu 235 kW un siltuma jaudu ne mazāk par 275 kW uzstādīšanai esošajā
tehniskajā telpā (skatīt pielikumu), Brīvības ielā 39, Liepājā, un tās pieslēgšanai siltumapgādes un
elektroapgādes sistēmām. Veikt koģenerācijas iekārtas saražotās elektroenerģijas pieslēgumu esošajai
elektroapgādes sistēmai. Pieslēgt koģenerācijas iekārtu pie esošas 3bar gāzes līnijas pēc gāzes
skaitītāja, vai savadāk, atbilstoši LG tehniskiem noteikumiem, kurus nepieciešams pieprasīt no LG.
Pieslēgt koģenerācijas iekārtu pie esošās siltumapgādes sistēmas atbilstoši pievienotajam Plānam ar
pieslēguma punktiem pie siltumapgādes sistēmas un gāzes vada. Visus pieslēgumus aprīkot ar
uzskaites mēraparātiem.
2. Uzstādīt koģenerācijas iekārtu un savienot to ar esošajām siltumapgādes un elektroapgādes sistēmām.
3. Nodrošināt koģenerācijas stacijas palaišanu, ieregulēšanu un testēšanu, pierādot iekārtas efektivitātes
atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām un sastādot par to atbilstošus testēšanas protokolus.
4. Nodrošināt koģenerācijas iekārtas uzturēšanu (servisa apkalpošanu) 60 (sešdesmit) mēnešus vai 30000
(trīsdesmit tūkstoši) motorstundas.
Elektroenerģijas pieslēguma risinājumi un nepieciešamie aprēķini.
1. Koģenerācijas iekārtas darbības nodrošināšanai paredzēt jaunu elektroenerģijas pieslēgumu no 0.4 kV
sadales telpas (kura atrodas LOC pagrabstāvā), pirms sadales MS1 uzstādīt jaunu sadales skapi ar
ievada aizsardzības aparātu priekš koģenerācijas stacijas, kur pieslēgt esošos pienākošos kabeļus no
TP1213 0.4 kV KS un izveidot saiti starp jauno sadali un MS1 sadali;
2. Spēka kabeļa šķērsgriezumu un vadītāja materiālu izvēlēties atbilstošu koģenerācijas stacijas max
jaudas novadīšanai uz sadali MS1, lai nebūtu vairāk kā 1% elektroenerģijas zudumi. Spēka kabeļus
izbūvēt no koģenerācijas stacijas līdz MS1 sadalei pa zemi 1m dziļumā, ievietojot aizsargcaurulē, un
pa iekštelpām kabeļa līniju izbūvēt pa esošo kabeļa plauktu. Kabeļa plauktu nepieciešamības gadījumā
papildus nostiprināt. Paralēli jaunajai kabeļu trasei izbūvēt papildus rezerves aizsargcauruli ar
diametru ne mazāku kā 110mm.
3. Projektējot koģenerācijas stacijas pieslēgumu, ņemt vērā, ka LOC un Baseina elektroapgāde tiks
nodrošināta no viena 630 kVA transformatora TP1213 un jaunās koģenerācijas stacijas. TP1213 0,4
kV KS-I un KS-II būs saslēgtas paralēli.
4. Koģenerācijas iekārtas aizsardzībai paredzēt jaunu zibens aizsardzības sistēmu, kuru pievienot pie
esošā zemējuma kontūras.
Pamatprasības koģenerācijas stacijai:
Koģenerācijas iekārtas komplektā jāietilpst vismaz šādām sastāvdaļām:
- gāzes V-veida vai rindu dzinējs;
- maiņstrāvas sinhronais ģenerators;
- ar vibroizolatoriem aprīkots rāmis, uz kura uzmontēts ģeneratora komplekts;
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-

gāzes padeves līnija ar dubulto magnētisko vārstu, spiediena slēdzi, nulles spiediena regulatoru, gāzes
filtru;
akumulatora iedarbināšanas ierīce;
lietderīgā siltuma ieguves sistēma ar motoreļļas un dūmgāzu siltummaiņiem;
smēreļļas sistēma ar blakus plūsmas tvertni un līmeņa kontroli;
plākšņu siltummainis apkures un dzesēšanas sistēmai;
dūmgāzu siltummainis, kam jābūt kā čaulas un caurulīšu siltummainim;
primārais dūmgāzu skaņu slapētājs;
sekundārais dūmgāzu skaņas slāpētājs;
katalizators;
ārēja gaisa/ūdens degmaisījuma dzesēšanas sistēma ar temperatūras regulatoru, 3 ceļu regulējošo
vārstu un siltumnesēja sūkni;
avārijas dzesētājs, kas nodrošina iekārtas darbību ar nominālo elektrisko jaudu, siltuma pieprasījuma
pārtraukuma gadījumā;
koģenerācijas iekārtas vadība – visas nepieciešamās vadības funkcijas integrētas vienā ierīcē;
sinhronizācija un tīkla pārraudzība;
koģenerācijas iekārtai jābūt skaņu izolējošā korpusā’;
Elektroenerģijas un siltumenerģijas skaitītājs.

Koģenerācijas iekārtas tehniskajiem parametriem jāatbilst sekojošiem nosacījumiem:
- Kurināmais: dabasgāze;
- Koģenerācijas iekārtas nominālā elektriskā jauda 235 kW;
- Nominālais spriegums 400 V;
- Koģenerācijas iekārtas siltuma jaudai jābūt ne mazāk par 275 kW;
- Koģenerācijas iekārtas elektriskais lietderības koeficients pie nominālās jaudas nedrīkst būt zemāks
par 39.5%.
- Koģenerācijas iekārtas siltuma lietderības koeficients pie nominālās jaudas nedrīkst būt zemāks par
46,0%.
- Koģenerācijas iekārtas kopējais lietderības koeficients pie nominālās jaudas nedrīkst būt zemāks par
85.5%.
- Ar iekārtas darbību radītam trokšņu līmenim jāatbilst Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra
noteikumu Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām.
Koģenerācijas iekārtas uzturēšanas (servisa apkalpošanas) nosacījumi:
Koģenerācijas iekārtas uzturēšanā jāietilpst visam viena servisa apkalpošanas cikla darbam, izņemot
kapitālo remontu, kas tiks veikts pamatojoties uz atsevišķu vienošanos. Izņēmums būs ikdienas
koģenerācijas iekārtas apskate, kuru nodrošinās pasūtītājs.
Atbilstoši iekārtas ražotāja laika grafika prasībām, uzturēšanai (servisa apkalpošanai) jāietver vismaz šādi
darbi:
− Dzinēja eļļas līmeņa pārbaude;
− Vispārēja vizuāla pārbaude (bojājumi, noplūdes u.c.);
− Gaisa filtra zemspiediena indikatora pārbaude;
− Aizdedzes pārbaude;
− Gāzes filtra pārbaude;
− Dzesēšanas šķidrumu spiediena pārbaude;
− Dūmgāzu līnijas pārbaude;
− Dūmgāzu spiediena izmērīšana;
− Kartera spiediena izmērīšana;
− Gaisa ieplūdes sistēmas un dūmgāzu sistēmas stāvokļa pārbaude;
− Dzinēja eļļas nomaiņa;
− Dzinēja eļļas filtra nomaiņa;
− Dzinēja eļļas seperatora pārbaude un nomaiņa;
− Pārbaudīt vārstu atstarpes;
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−
−
−
−
−
−

Pretkorozijas un pretaizsalšanas šķidruma koncentrācijas pārbaude dzesēšanas sistēmā;
Putekļu filtra galveno elementu nomaiņa;
Aizdedzes sveču pieregulēšana un nomaiņa;
Cilindru galvu vāku blīvju pārbaude;
Iesūces spiediena pārbaude;
Sensoru pārbaude.

Un (vai) citi apkalpošanas darbi, atbilstoši iekārtas ražotāja prasībām, kuras norāda piedāvājumā.

PIELIKUMI
Tehniskajai specifikācija ir šādi pielikumi:
− Situācijas plāns;
− Plāns ar pieslēguma punktiem pie siltumapgādes sistēmas un gāzes vada;
− ST tehniskie noteikumi Nr.111473160 (informācijai).
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Atklāta konkursa LOC 2016/23
nolikuma 2.pielikums

2017.gada ____.______
SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”
Brīvības iela 39, Liepāja

PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ
Sabiedrības nosaukums

kuras vārdā saskaņā ar

reģistrācijas numurs

rīkojas
pārstāvības pamats

amats, vārds un uzvārds

Ar šo piesakās piedalīties atklātā konkursā “Siltumapgādes sistēmas pārbūve kombinētai siltuma un
elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņa vajadzībām Brīvības ielā 39, Liepājā” (LOC 2016/23).
Apliecina, ka:
− esam iepazinušies un pilnībā piekrītam iepirkuma nolikuma un līguma projekta prasībām,
− piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem,
− visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Korespondences adrese:
Bankas rekvizīti:
Kontaktpersona:
Tālruņa numurs:
Faksa numurs:
E-pasta adrese:
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Atklāta konkursa LOC 2016/23
nolikuma 3.pielikums

2017.gada ____.______
SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”
Brīvības iela 39, Liepāja

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Mēs _____________________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) piedāvājam veikt
atklātā konkursā “Siltumapgādes sistēmas pārbūve kombinētai siltuma un elektroenerģijas ražošanai
pašpatēriņa vajadzībām Brīvības ielā 39, Liepājā” (LOC 2016/23) minēto projektēšanas dokumentu izstrādi
un saskaņošanu, darbus un servisu saskaņā ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem, tajā noteiktajā laikā un
veidā.
Projektēšanas dokumentu izstrādi, saskaņošanu, darbus un iekārtu ieregulēšanu piedāvājam veikt ___
(vārdiem) dienās no līguma noslēgšanas dienas līdz sistēmas nodošanai Pasūtītāja ar nodošanas – pieņemšanas
aktu, saskaņā ar pielikumā pievienoto darbu izpildes grafiku (grafiku sagatavo nedēļās, ja nepieciešams
pēdējo nedēļu sadalot dienās).
Priekšapmaksas apjoms sastāda ___ (vārdiem) % no kopējās līgumcenas.
Piedāvājam veikt piegādes par līgumsummu:
TĀME
Nr.p.k. Nosaukums
1

Projektēšanas dokumentu
izstrāde un saskaņošana

2

Darbi, tajā skaitā:

2.1.

Iekārta

2.2.

Elektrības pieslēgums

2.3.

Gāzes pieslēgums

2.4.

Iekārtas apsaiste

2.5.

Ieregulēšana, palaišana

2.6.

Pārējās izmaksas

3.

Serviss (60 (sešdesmit)
mēnešus vai 30 000
(trīsdesmit tūkstoši)
motorstundas)

Piedāvājums

Cena, EUR

Norāda ražotāju un modeli

Norāda iekārtas ražotāja noteiktos uzturēšanas
nosacījumus

KOPĀ, EUR, bez PVN
PVN 21%
KOPĀ EUR, ar PVN
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Apņemamies nodrošināt konkursā “Siltumapgādes sistēmas pārbūve kombinētai siltuma un elektroenerģijas
ražošanai pašpatēriņa vajadzībām Brīvības ielā 39, Liepājā.” (LOC 2016/23) noteiktos līguma izpildes un
garantijas termiņus.
Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līguma
summu un piedāvāto darbu izpildi, līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas
tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam un līguma nosacījumiem.
Apliecinām, ka norādītajā kopējā līguma summā ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas
un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un spēkā
esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša darbu veikšana pilnā apmērā nolikumā noteiktā pasūtījuma apjoma
izpildei.
Apliecinām, ka līgumcena, kas norādīta piedāvājumā attiecināma uz pilnībā pabeigtu darbu (būvi) līguma
noteiktajā izpildes termiņā, kā arī ietver visas ar uzturēšanu saistītās izmaksas līgumā noteiktajam uzturēšanas
periodam.
Piedāvājuma summā iekļautas visas prognozējamās papildizmaksas, tai skaitā izmaksas neparedzētiem
gadījumiem un visa veida riski, lai saskaņā ar līgumu pabeigtu objektu un nodotu Pasūtītājam atbilstoši
konkursa nosacījumiem.
Ar šo apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu un nodrošinājumu, kādu prasa konkursa
dokumenti, un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī konkursa uzaicinājumā un līguma
projektā.
Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar kura projektu
esam iepazinušies un piekrītam.
Pielikumā:
1.
2.
3.
4.

Piedāvātās iekārtas detalizēta tehniskā specifikācija.
Piedāvājuma nodrošinājumu apliecinošs dokuments.
Darbu izpildes grafiks.
Tehniskās apkopes grafiks (sagatavots atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām), kurā uzrādīti
veicamie darbi un apkopju intervāli.

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
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Atklāta konkursa LOC 2016/23
nolikuma 4.pielikums

2017.gada ____.______
SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”
Brīvības iela 39, Liepāja
INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZPILDI

ĢENERĀLUZŅĒMĒJS
Ģenerāluzņēmēja nosaukums,
reģistrācijas numurs

Veicamo darbu
apjoms %

Veicamo darbu
apjoms EUR,
bez PVN

Veicamo darbu
raksturojums

APAKŠUZŅĒMĒJI
Apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts
(ja apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts, izdara attiecīgu atzīmi un tabulu par
apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu nav nepieciešams aizpildīt)
Apakšuzņēmējus līguma izpildē ir paredzēts piesaistīt
(tabulā norāda visus apakšuzņēmējus un katram apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu un veidus)
Apakšuzņēmēja nosaukums,
reģistrācijas numurs, adrese,
kontaktpersona, tālruņa numurs

Veicamo darbu
apjoms %

Veicamo darbu
apjoms EUR,
bez PVN

Veicamo darbu
raksturojums

Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja
apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja līgums tiktu piešķirts pretendentam.

LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTIE SPECIĀLISTI
Pienākumi līguma izpildē*

Speciālista vārds,
uzvārds, personas
kods***

Sertifikāts
(izdevējs, numurs,
derīguma termiņš)

Persona,
kuru
pārstāv**

Atbilstoši nolikuma 3.10.1.punktam – sertificēts būvspeciālists (būvspeciālisti) piedāvātās iekārtas
uzstādīšanai nepieciešamo projektēšanas dokumentu izstrādei:
…
…
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Atbilstoši nolikuma 3.10.2.punktam – sertificēts būvspeciālists (būvspeciālisti) piedāvātās iekārtas
uzstādīšanai nepieciešamo darbu vadīšanā:
…
…
Atbilstoši nolikuma 3.10.3.punktam – uzstādītās iekārtas uzturēšanu nodrošina atbilstošas kvalifikācijas
tehniskais speciālists (speciālisti):
…
…
* Pretendents norāda līguma izpildē iesaistītos speciālistus, nodrošinot visu nolikumā noteikto speciālistu
piesaisti, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām nepieciešami sistēmas pārbūves un piedāvātās iekārtas
projektēšanas dokumentu izstrādei un darbu veikšanai, kā arī iekārtas servisa nodrošināšanai. Pretendents
līguma izpildē var nominēt vienu speciālistu vairākām pozīcijām, ja speciālists izpilda noteiktās pieredzes
un kvalifikācijas prasības un speciālistam atbilstoši tehniskajai specifikācijai noteiktais darba apjoms
objektīvi pieļauj kvalitatīvi veikt visus pienākumus.
** norāda, vai piesaistītais speciālists ir
A pretendenta resurss (darbinieks)
B apakšuzņēmēja - komersanta resurss (darbinieks)
C apakšuzņēmējs persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma
pamata konkrētā līguma izpildē
***ja piesaistītais speciālists nav pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks, tabulā jānorāda
piesaistāmā speciālista personas kods, lai Komisija varētu pārbaudīt personas uz kuras iespējām
Pretendents balstās ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.1pantā noteikto kārtību.
SERVISA NODROŠINĀJUMS LĪGUMA IZPILDĒ
Informācija par piedāvāto servisu iekārtas darbības nodrošināšanai, norādot pieejamos
resursus un reaģēšanas laiku.

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Pretendenta nosaukums:
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Atklāta konkursa LOC 2016/23
nolikuma 5.pielikums

2017.gada ____.______
SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”
Brīvības iela 39, Liepāja

INFORMĀCIJA PAR IEPRIEKŠĒJO PIEREDZI

PRETENDENTA PIEREDZE

Objekta nosaukums un adrese
Līdzīgās iekārtas apraksts un galvenie
raksturlielumi
Pasūtītājs
Izpildītājs
Līguma summa, EUR, neskaitot PVN
Iekārtas nodošanas ekspluatācijā datums
Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai
Piedāvājumam jāpievieno pozitīva atsauksme par īstenoto līgumu, saskaņā ar norādīto informāciju.
LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTO SPECIĀLISTU PIEREDZE
Būvspeciālists (būvspeciālisti) nepieciešamo projektēšanas dokumentu izstrādei
Sertificētā speciālista vārds, uzvārds,
sertifikāta numurs
Būvprojekta nosaukums un objekta adrese
Līdzīgās iekārtas apraksts un galvenie
raksturlielumi
Pasūtītājs
Izpildītājs
Līguma summa, EUR, neskaitot PVN
Būvprojekta akcepta datums
Speciālista pienākumi (statuss) būvprojekta
izstrādē
Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai
Būvspeciālists (būvspeciālisti) nepieciešamo darbu vadīšanā
Sertificētā speciālista vārds, uzvārds,
sertifikāta numurs
Objekta nosaukums un adrese
Līdzīgās iekārtas apraksts un galvenie
raksturlielumi
Pasūtītājs
Izpildītājs
Līguma summa, EUR, neskaitot PVN
Iekārtas nodošanas ekspluatācijā datums
Speciālista pienākumi (statuss) būvniecības
procesā
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Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai
Tehniskais speciālists (speciālisti), kas nodrošina iekārtas servisu
Sertificētā speciālista vārds, uzvārds,
sertifikāta numurs
Objekta nosaukums un adrese
Koģenerācijas iekārtas apraksts un galvenie
raksturlielumi
Pasūtītājs
Izpildītājs
Līguma summa, EUR, neskaitot PVN
Uzturēšanas periods (datums no – līdz)
Speciālista pienākumi uzturēšanas līgumā
Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Pretendenta nosaukums:
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Atklāta konkursa LOC 2016/23
nolikuma 6.pielikums
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA NOTEIKUMI
1. Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs un spēkā esamības termiņš ir noteikts nolikuma 1.7.1.punktā.
2. Piedāvājuma nodrošinājums ir noteiktās naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā,
bankas garantija vai apdrošināšana par noteikto naudas summu, kuru pretendents kopā ar
piedāvājumu iesniedz kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai.
3. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jāstājas spēkā ne vēlāk kā piedāvājumu iesniegšanas termiņā.
Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
3.1. piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajam termiņam;
3.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
4. Piedāvājuma nodrošinājums piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā ir no pretendenta
puses neatsaucams.
5. Pasūtītājam nav jāprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no pretendenta pirms prasības
iesniegšanas piedāvājuma nodrošinājuma devējam un nav jāprasa pretendenta saskaņojums, lai
iesniegtu pieprasījumu piedāvājuma nodrošinājuma izmaksai.
6. Piedāvājuma nodrošinājuma devējam jāizmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājums pēc pirmā
pieprasījuma uz Pasūtītāja norādīto kontu, nepieprasot nekādus papildu pierādījumus vai
paskaidrojumus.
7. Piedāvājuma nodrošinājuma summas izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas no
pieprasījuma iesniegšanas dienas.
8. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
8.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
8.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta
iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
9. Ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā bankas garantiju:
9.1. tam jāatbilst Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumiem Nr.758 („The ICC Uniform Rules
for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758),
9.2. bankas izdotā dokumenta oriģinālu pievieno piedāvājumam kā atsevišķu dokumentu un
pretendenta apliecinātu kopiju iekļauj (iešuj) pie pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma,
9.3. atsevišķi pievienoto dokumenta oriģinālu pasūtītājs nosūtīs pretendentam pēc iepirkuma līguma
noslēgšanas vai piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām, kā arī gadījumos, kad
iepirkuma komisija pieņems lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai izbeigšanu bez
rezultātiem, pēc tam, kad būs beidzies Publisko iepirkumu likumā noteiktais komisijas lēmuma
apstrīdēšanas termiņš. Pasūtītājs nosūtīs dokumentu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc jebkura no iepriekš
minēto apstākļu iestāšanās dienas.
10. Ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz apdrošināšanas polises formā apdrošināšanas polisi un
maksājuma dokumentu, kas apliecina, ka apdrošināšanas polise ir apmaksāta un ir spēkā iekļauj (iešuj)
pie pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma.
11. Ja piedāvājuma nodrošinājums ir noteiktās naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā,
Pasūtītājs kļūst par šo finanšu līdzekļu īpašnieku un neatmaksā pretendentam iemaksāto summu
jebkurā no šādiem gadījumiem:
11.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
11.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta
iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
12. Ja piedāvājuma nodrošinājums ir noteiktās naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā:
12.1. nolikuma 1.7.1.punktā noteiktā naudas summa ir jāiemaksā pilnā apjomā SIA “Liepājas
Olimpiskais Centrs” (reģistrācijas Nr.: 42103030247) bankas kontā: LV12HABA0551004276046,
(AS Swedbank) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, maksājuma uzdevumā norādot
precīzu iepirkuma identifikācijas numuru,
12.2. maksājuma dokumentu, kas apliecina piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu, iekļauj (iešuj) pie
pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma,
20

12.3. iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu pilnā apjomā pasūtītājs atmaksā pretendentam pēc
iepirkuma līguma noslēgšanas vai piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām, kā arī
gadījumos, kad iepirkuma komisija pieņems lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai
izbeigšanu bez rezultātiem, pēc tam, kad būs beidzies Publisko iepirkumu likumā noteiktais komisijas
lēmuma apstrīdēšanas termiņš. Pasūtītājs izdarīs maksājumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc jebkura
no iepriekš minēto apstākļu iestāšanās dienas.
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Atklāta konkursa LOC 2016/23
nolikuma 7.pielikums
Līguma projekts
Līgums Nr.LOC 2016/23
Liepāja, 2017.gada _________
Pamatojoties uz atklāta konkursa “Siltumapgādes sistēmas pārbūve kombinētai siltuma un elektroenerģijas
ražošanai pašpatēriņa vajadzībām Brīvības ielā 39, Liepājā” (LOC 2016/23) rezultātiem, SIA „Liepājas
Olimpiskais centrs”, VRN 42103030247, tās valdes priekšsēdētāja G. Griezīša personā, kurš rīkojas uz statūtu
pamata (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), un _____ , VRN.: ___________, tās ___________________
__________________ personā, kurš(-a) rīkojas uz _____________ pamata, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), kopā
tekstā saukti - Puses, vai atsevišķi – Puse, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums).
1. Līgumā lietotie termini
1.1. Tehniskā specifikācija – pasūtītāja sagatavots dokuments, kurā noteiktas nepieciešamajiem darbiem un
pakalpojumiem izvirzītās prasības un izpildes apjoms (Līguma pielikums Nr.1).
1.2. Darbs – Līgumā noteikto iekārtu piegāde un uzstādīšana, ietverot visu projektēšanas dokumentu izstrādi
un saskaņošanu, un darbus līdz sistēmas nodošanai Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu.
1.3. Serviss – ar Līgumu Izpildītāja apkalpošanā nodoto iekārtu un sistēmu plānveida tehnisko apkopju darbu
izpilde, kārtībā un apjomos, kādus ir noteikušas attiecīgo iekārtu un/vai sistēmu izgatavotāja rūpnīca.
1.4. Iekārta – SIA “Liepājas Olimpiskais Centrs” siltumapgādes un elektroapgādes sistēmas daļa, kas atrodas
Brīvības ielā 39, Liepājā, kas saskaņā ar šo Līgumu un tā pielikumiem tiks pārbūvēta kombinētai siltuma
un elektroenerģijas ražošanai, kā arī šī siltumapgādes un elektroapgādes sistēmas daļa pēc pārbūves.
2. Līguma priekšmets
Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt esošās siltumapgādes sistēmas pārbūvi kombinētai siltuma un
elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņa vajadzībām Brīvības ielā 39, Liepājā, veicot nepieciešamo
projektēšanas dokumentu izstrādi un saskaņošanu, darbus un servisu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju
(Līguma 1.pielikums).
3. Līguma darbības termiņš un līguma izpildes vieta
3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc
tam, kad Puses ir pilnībā izpildījušas savstarpējās saistības, kas izriet no Līguma noteikumiem.
3.2. Izpildītājs apņemas pabeigt Darbu _____ (vārdiem) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas dienas.
3.3. Izpildītājs apņemas nodrošināt Servisu Līguma ietvaros uzstādītajām iekārtām un sistēmām 60
(sešdesmit) mēnešus vai 30 000 (trīsdesmit tūkstoši) motorstundas pēc sistēmas nodošanas
Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu.
3.4. Līguma izpildes vieta: Brīvības iela 39, Liepāja.
4. Līguma cena un norēķinu kārtība
4.1. Kopējā līgumcena ir EUR ______ (summa vārdiem), pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR _____
(summa vārdiem), kopā EUR _____ (summa vārdiem).
4.2. Pasūtītājs maksā Izpildītājam Avansa maksājumu ___ % apmērā no kopējās līgumcenas (saskaņā ar
pretendenta piedāvājumu), kas ir EUR ______ (summa vārdiem), pievienotās vērtības nodoklis 21%
EUR _____ (summa vārdiem), kopā EUR _____ (summa vārdiem) 30 (trīsdesmit) dienu laikā no
Līguma noslēgšanas.
4.3. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par Darba izpildi EUR ______ (summa vārdiem), pievienotās vērtības
nodoklis 21% EUR _____ (summa vārdiem), kopā EUR _____ (summa vārdiem) 30 (trīsdesmit) dienu
laikā no Darba pabeigšanas (Iekārtas nodošana Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu).
4.4. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par Iekārtas darbības un Servisa nodrošināšanu (30% (trīsdesmit procenti)
no kopējās līgumcenas) EUR ______ (summa vārdiem), pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR _____
(summa vārdiem), kopā EUR _____ (summa vārdiem), attiecīgi katru mēnesi 1/60 daļu no summas,
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kas ir EUR ______ (summa vārdiem), pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR _____ (summa vārdiem),
kopā EUR _____ (summa vārdiem) līdz nākamā mēneša 15. (piecpadsmitajam) datumam par
iepriekšējo mēnesi, saskaņā ar saņemto rēķinu. Gadījumā, ja vispirms tiek sasniegts Līguma 3.3.punktā
noteikto motorstundu apjoms, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam atlikušo summu par Servisu 30
(trīsdesmit) dienu laikā no minēto apstākļu iestāšanās un atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja.
4.5. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam rēķinu, kurā norāda:
4.5.1. Pasūtītāja nosaukumu;
4.5.2. Līguma numuru;
4.5.3. rekvizīti atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125.panta prasībām;
4.5.4. vai tas ir avansa, ikmēneša vai gala rēķins.
4.6. Rēķinu par Servisa nodrošināšanu Izpildītājs sastāda un iesniedz Pasūtītājam līdz nākamā mēneša (kas
seko aiz atskaites mēneša) 10. (desmitajam) datumam par iepriekšējo kalendāro mēnesi.
4.7. Ja Izpildītāja vainas dēļ rēķins tiek iesniegts pēc Līguma 4.6.punktā minētā datuma, Pasūtītājam ir
tiesības rēķina apmaksas termiņu pagarināt par tik dienām, par cik dienām ir nokavēts rēķina
iesniegšanas termiņš.

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

5. Projektēšanas dokumenti
Izpildītāja pienākums ir veikt nepieciešamo projektēšanas dokumentu izstrādi un saskaņošanu
siltumapgādes sistēmas pārbūvei kombinētai siltuma un elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņa
vajadzībām Brīvības ielā 39, Liepājā saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem, atbilstoši Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Izpildītājs apņemas saskaņot projektēšanas dokumentus ar ieinteresētajām institūcijām, zemes
īpašniekiem un lietotājiem, Tehniskajā specifikācijā prasītajām institūcijām.
Izpildītājs projektēšanas dokumentu izstrādes gaitā saskaņo galvenos projekta risinājumus un rasējumu
detalizācijas pakāpi ar Pasūtītāju.
Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā sniegt rakstisku atbildi
uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem vai izvirzītajām pretenzijām par projekta risinājumiem,
nepieciešamības gadījumā pievienojot skices, rasējumus vai aprēķinus.
Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, veikt korekcijas
projektēšanas dokumentos, ja darbu gaitā konstatētas neatbilstības.
Ja projektēšanas dokumentu izvērtēšanas laikā institūcijas lūdz sniegt papildu paskaidrojumus, norāda
uz trūkumiem vai nepilnībām, Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un par saviem
līdzekļiem novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus, termiņos, kas nav ilgāki par
konkrētajam darbam Līgumā noteikto pabeigšanas termiņu.
6. Darbi
Visā Darba laikā līdz Iekārtas nodošanai Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu Izpildītājam
jāuzņemas visi normatīvajos aktos, valsts un pašvaldības institūciju priekšrakstos paredzētie Darba
drošības, aizsardzības un kārtības pasākumi objektā, t.sk. laikā, kad darbi netiek veikti.
Izpildītājam ir nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par jebkuru nelaimes gadījumu objektā.
Izpildītājam ir pašam jāpieprasa pieslēgt viņam nepieciešamās komunikācijas un jāpārņem ar to saistītās
izmaksas. Izpildītājs komunikāciju lietošanu apmaksā patstāvīgi saskaņā ar skaitītāju rādītājiem un
saņemtiem rēķiniem.
Izpildītājam darbu veikšanas laikā jānodrošina īpašniekiem un operatīvajiem transportiem piekļūšanu
zemesgabaliem un ir pienākums savlaicīgi saskaņot ar trešajām personām tāda Darba veikšanu, kura
laikā ir iespējami traucējumi saimnieciskajai darbībai un piekļuvei īpašumiem.
Izpildītājam pastāvīgi jāatbrīvo objekts no atkritumiem, jāuztur tas pienācīgā kārtībā, jārūpējas par
atbilstošu drošību.
Ja Darba izpildes laikā Izpildītājs nodara infrastruktūras elementu bojājumus, Izpildītājs tos novērš par
saviem līdzekļiem.
Darbu norises laikā Izpildītājam jānodrošina darbu vadītāja vai cita pilnvarota būvspeciālista atrašanos
objektā visā darba dienas garumā.
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6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.

6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.

Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, jābūt labas kvalitātes, jauniem un
nelietotiem, kā arī jāatbilst normatīvajos aktos, standartos un projektēšanas dokumentos noteiktajām
prasībām.
Darba izpildes gaitā atgūtie materiāli ir Pasūtītāja īpašums un nogādājami uz Pasūtītāja norādīto vietu,
ja Puses nav vienojušās savādāk.
Ja Pasūtītājs nepieprasa Darba izpildes gaitā atgūtos materiālus, Izpildītājs tos nogādā uz savu atbērtni
vai uz izgāztuvi utilizācijai, par kuru izmaksas sedz Izpildītājs.
Jebkuru izmantoto preču un materiālu nomaiņa darbu laikā savlaicīgi rakstiski ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
Preču un materiālu maiņa ir pieļaujama gadījumos, kad tam ir objektīvs pamatojums.
Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā sagatavo un iesniedz Pasūtītājam
rakstisku ziņojumu par aktivitātēm, kas saistītas ar Līguma izpildes gaitu un darbiem objektā. Ziņojumu
paraksta Izpildītāja pārstāvis un iesniedz Pasūtītājam.
Izpildītājam savlaicīgi jāinformē Pasūtītājs par jebkuriem apstākļiem, kas var kavēt Darba izpildes
termiņu. Ja ir paredzams, ka Darba daļas (posma) izpildes aizkavēšanās vai pārtraukšana radīs sekas
Līguma savlaicīgai izpildei, tad Izpildītājam par to nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam, kā arī
jānorāda veicamie pasākumi, lai darbus paveiktu iespējami īsā termiņā.
Izpildītājam jānodrošina visa Līgumā un normatīvajos aktos noteiktā darbu izpildes dokumentācija.
Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka Līgums, projektēšanas dokumenti un spēkā
esošie normatīvie akti un standarti.
Visas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu un Darba kvalitātes pārbaudes jāveic
Izpildītājam uz sava rēķina.
Izpildītājam ir jādod iespējas Pasūtītājam Darba izpildes laikā veikt izpildītā Darba pārbaudes.
Ja materiālu vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts vai neatbilstība, tad Izpildītājs
Pasūtītāja noteiktajā termiņā, uz sava rēķina un ar saviem resursiem, tajā skaitā, materiāliem novērš
defektu. Defektu novēršana nevar būt par pamatu Līguma izpildes termiņa pagarināšanai. Nosakot
konstatēto defektu novēršanas termiņu, Pasūtītājs ņem vērā tehnoloģiski pareizai darbu veikšanai
nepieciešamo laiku.

7. Servisa nodrošināšana
7.1. Izpildītājam 60 (sešdesmit) mēnešus vai 30 000 (trīsdesmit tūkstoši) motorstundas pēc Iekārtas
nodošanas Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu, atbilstošā apjomā un kvalitātē ir jānodrošina
apkalpošana un remonti jebkurām ierīcēm un iekārtām, kas Līguma ietvaros ir uzstādītas objektā un
kurām saskaņā ar to ražotāja vai piegādātāja noteikumiem vai iesniegtajām instrukcijām nepieciešama
apkalpošana noteiktā apjomā, garantijas nosacījumu saglabāšanai un funkcijai atbilstošai ikdienas
ekspluatācijai, piemēram, apsekošana, pārbaudes, mērījumi, pieregulēšana u.tml.
7.2. Izpildītāja pienākums ir pilnā apjomā veikt Iekārtas apkopi un tam nepieciešamo rezerves daļu un
materiālu iegādi un piegādi.
7.3. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt telefona līniju 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, pa kuru ziņot
par Iekārtas darbības traucējumiem, kurus Pasūtītāja personāls nespēj novērtēt un novērst.
7.4. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt nepieciešamo speciālistu ierašanos pakalpojuma izpildes vietā
(reakcijas laiks) 1,5 (viens komats piecu) stundu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
7.5. Izpildītājs nodrošina Iekārtas darboties spējas pieejamību ne mazāk kā 6000 (seši tūkstoši) motorstundas
gadā.
7.6. Ja Izpildītājs aiz rupjas neuzmanības nenodrošina Tehniskajā specifikācijā noteikto darbu izpildi un
tādēļ netiek nodrošināta darboties spēja, tad Izpildītājam ir pienākums apmaksāt Pasūtītājam radušos
zaudējumus, ko tas būtu ieguvis, ja iekārta būtu nostrādājusi 6000 (seši tūkstoši) motorstundas gadā.
7.7. Izpildītājs garantē izpildīto darbu kvalitāti atbilstoši Līguma nosacījumiem. Izpildītājs garantē
uzstādītās Iekārtas kvalitāti, ražotāja noteiktajā garantijas periodā. Izpildītājs nav atbildīgs par Iekārtas
trūkumiem, ja tie radušies no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tādu kā nepareiza iekārtas ekspluatācija,
Pasūtītāja patvaļīga neoriģinālu detaļu izmantošana;
7.8. Servisa apjomā nav iekļauti darbi, kas kļūst nepieciešami šādu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ:
- nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā stihiskas nelaimes, katastrofas, kara darbība, streiki, nemieri,
varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu izmaiņas;
- iekārtas darbības pārtraukšana uz laiku, kas pārsniedz 3 mēnešus, vai iekārtas pārveidošana;
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Pasūtītāja vai citas ar Pasūtītāju saistītas trešās personas rīcība, kas nodarījusi Sistēmai ievērojamus
bojājumus, kas būtiski ietekmē Sistēmas turpmāku izmantošanu.

8. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
8.1. Pasūtītāja pienākums nodrošināt Līguma priekšmetā minēto Iekārtu ekspluatāciju, izmantojot
kompetentu un profesionālu personālu un ievērojot iekārtu ražotāja ekspluatācijas instrukcijas.
8.2. Pasūtītājam jānodrošina atbildīgās personas, kuras no Pasūtītāja puses sekos Līguma izpildei.
Pasūtītājam ir savlaicīgi jāinformē Izpildītājs par atbildīgo personu maiņu.
8.3. Pasūtītājam pēc Izpildītāja atbildīgo darbinieku pieprasījuma jāizsniedz aprīkojuma ekspluatācijas
žurnāli un tehnisko apkopju darbu izpildes noteikumi, kā arī cita dokumentācija, kas ir Pasūtītāja rīcībā,
lai Izpildītāja atbildīgie darbinieki Pasūtītāja telpās varētu iepazīties ar to ierakstu saturu. Izpildītāja
darbiniekiem ir tiesības izgatavot šo dokumentu kopijas un/vai norakstus.
8.4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja un Izpildītājam ir pienākums sniegt informāciju par
veiktajiem darbiem, izlietotajām rezerves daļām un pielietotajiem materiāliem, tajā skaitā par to
ražotājiem un to tehniskajiem raksturlielumiem.
9. Izpildītāja pienākumi un tiesības
9.1. Izpildītāja pienākums ir apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par Līgumā minēto darbu veikšanas,
neveikšanas vai nepienācīgas veikšanas rezultātā Pasūtītājam vai trešajām personām nodarīto
zaudējumu atlīdzību ar atbildības limitu ne mazāku par 500 000,00 EUR (pieci simti tūkstoši euro) ar
derīguma termiņu ne mazāku kā Līguma izpildes termiņš un iesniegt Izpildītājam apdrošināšanas polisi
vai apdrošinātāja apliecinātu apdrošināšanas polises kopiju. Izpildītāja pienākums ir atjaunot
apdrošināšanas polisi ne vēlāk kā vienu kalendāro mēnesi pirms iepriekšējās polises darbības beigām
un iesniegt Izpildītājam šo jauno polisi vai apdrošinātāja apliecinātu tās kopiju, ja polisei ir īsāks
darbības termiņš.
9.2. Izpildītājs norīko būvspeciālistus projektēšanas dokumentu izstrādei un darbu vadīšanai, kas norādīti
Izpildītāja konkursam iesniegtajā piedāvājumā. Norādītos būvspeciālistus var nomainīt tikai ar
Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.
9.3. Izpildītājs norīko atbilstoši kvalificētus speciālistus Servisa nodrošināšanai, kas norādīti Izpildītāja
konkursam iesniegtajā piedāvājumā. Norādītos speciālistus var nomainīt tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju
rakstisku piekrišanu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību
10. Līgumsodi
10.1. Ja Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt, bet
Pasūtītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 0,1 % apmērā no neapmaksātās rēķina summas par katru
nokavēto maksājuma dienu.
10.2. Ja Izpildītājs kavē Līguma 3.2.punktā noteikto termiņu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, bet Izpildītājam
ir pienākums samaksāt līgumsodu 0,5 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu.
Turpmākie norēķini notiek pēc Līgumsoda samaksas.
10.3. Ja Izpildītājs kavē Līguma 7.4.punktā noteikto reakcijas laiku, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, bet
Izpildītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 0,05 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru
nokavēto stundu. Turpmākie norēķini notiek pēc Līgumsoda samaksas
10.4. Ja Izpildītāja vainas dēļ netiek nenodrošina Līguma 7.5.punktā noteikto iekārtas darbības motorstundu
apjomu gadā, Pasūtītājam papildus 7.6.punktā minētajam, ir tiesības pieprasīt, bet Izpildītājam ir
pienākums samaksāt līgumsodu 0,5 % apmērā no kopējās līgumcenas par katrām 100 (viens simts)
iekārtas darbības motorstundām, kuras Izpildītājs nespēj nodrošināt, atbilstoši 7.5.punkta nosacījumiem.
Šajā punktā noteikto līgumsodu nepiemēro, ja minētie apstākļi iestājušies tādu iemeslu dēļ, kurus
Izpildītājs nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt. Turpmākie norēķini notiek pēc Līgumsoda samaksas.
10.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju vai Būvnieku no Līguma turpmākas pildīšanas.
10.6. Piemērojot šajā Līgumā norādītos līgumsodus, kopējais kādai no Pusēm piemēroto līgumsodu apmērs
nedrīkst pārsniegt 10% no kopējās līgumcenas.
11. Līguma izbeigšana
11.1. Līgums var tikt izbeigts pēc Pušu vienošanās.
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11.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja:
11.2.1. Izpildītājs kavē Līguma 3.2.punktā noteikto Darba izpildes termiņu vairāk kā 20 (divdesmit)
dienas;
11.2.2. Izpildītājs nenodrošina Servisa pakalpojumus atkārtoti pēc Pasūtītāja akta saņemšanas par
iepriekšēju uzturēšanas pakalpojuma nenodrošināšanu;
11.2.3. pret Izpildītāju uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek pārtraukta vai izbeigta.
11.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību gadījumā, ja Izpildītājs nav apdrošinājis savu
civiltiesisko atbildību saskaņā ar Līguma noteikumiem, par to paziņojot Izpildītājam vismaz 1 (vienu)
mēnesi iepriekš.
11.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam vismaz 3 (trīs) mēnešus
iepriekš, ja Pasūtītājs nav veicis vismaz 2 (divu) Izpildītāja iesniegto rēķinu apmaksu 45 (četrdesmit
piecu) dienu laikā pēc to apmaksas termiņa iestāšanās dienas.
12. Strīdu izšķiršanas kārtība
Šī Līguma gaitā radušās domstarpības Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā, taču, ja tas nedod vēlamos
rezultātus, tad tiesā Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
13. Nobeiguma noteikumi
13.1. Līdzēji Līgumu ir izlasījuši, piekrīt tā noteikumiem un to apliecina ar saviem parakstiem.
13.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.
13.3. Šis rakstiskais Līgums pilnībā apliecina Līdzēju vienošanos. Jebkuras izmaiņas šī Līguma noteikumos
stāsies spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas rakstveidā un tās parakstīs abi Līdzēji.
13.4. Šis Līgums ir sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens
glabājās pie Pasūtītāja un viens pie Izpildītāja.
Pielikumā: - Tehniskā specifikācija ar pielikumiem.
14. Līdzēju rekvizīti
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