
APSTIPRINU
Biedrības "Sabiedrība par atklātību – Delna"

direktors Jānis Volberts

Iepirkuma “Konsultāciju sniegšana būvniecības jautājumos Integritātes
pakta projekta ietvaros”

Nr. 1 

NOTEIKUMI

1. Pasūtītājs un 
kontaktpersona
1.1. Pasūtītāja nosaukums Biedrība “Sabiedrība par atklātību – “Delna””
1.2. Reģistrācijas numurs 40008037054
1.3. Adrese Citadeles iela 8, Rīga, LV-1010
1.4. E-pasts janis.veide@delna.lv
1.5. Kontaktpersona Jānis Veide 
1.6. Telefons +371 67285585
2. Informācija par 
iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmets Būveksperta  konsultāciju  sniegšana  būvniecības  jautājumos

Integritātes pakta projekta ietvaros,
t.sk.: 
- tirgus cenu noteikšana būvdarbiem un nestandarta precēm
- ar būvniecību saistītās finanšu plūsmas analīze
- iespējamu krāpniecības gadījumu identificēšana 
- rakstisku rekomendāciju sniegšana
- būvdarbu vietas apsekošana
- tehniskās dokumentācijas izvērtēšana

Informācija  par  Integritātes  paktu  un  ar  to  saistītie  dokumenti  ir
pieejami  Pasūtītāja  mājaslapā  zem  sadaļas  “Integritātes  pakts”
http://delna.lv/lv/intergritates_pakts_2016/

2.2. Var iesniegt 
piedāvājuma variantus, kas 
papildina šī nolikuma 
minimālās prasības 

Jā

2.3. Līguma izpildes laiks Līdz 2019. gada septembrim
2.4. Līguma izpildes vieta Rīga
2.5. Apmaksas nosacījumi Pēc darba izpildes, uz Izpildītāja izrakstīta rēķina ar pārskaitījumu

vienu reizi divos mēnešos
2.6. Finansējuma avots Projekts “Integritātes pakts” (Nr. 2015CE16BAT098)
2.7. Piedāvājuma derīguma 
termiņš

Ne  mazāk  kā  30  (trīsdesmit)  darbdienas  no  piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām. 

2.8. Cenā jāiekļauj Visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, kā arī visi nodokļi
un nodevas, ja tādas ir paredzētas.

3. Informācijas apmaiņas 
kārtība
3.1. Informācijas apmaiņas 
kārtība

Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un pretendentiem notiek pa e-
pastu.

3.2. Papildu informācijas 
sniegšana

Ieinteresētais  pretendents  var  pieprasīt  papildu  informāciju  par
iepirkumu  1.5.  punktā  norādītajai  kontaktpersonai.  Iepirkuma
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komisija  papildu  informāciju  ieinteresētajam  pretendentam  sniedz
pēc iespējas īsākā laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
Ja sniegtā papildu informācija būtiski maina iepirkuma noteikumus,
tajā skaitā darba uzdevumu, iepirkuma komisija par to informē arī
pārējos pretendentus.

3.3. Lēmuma par iepirkuma 
rezultātiem paziņošana

Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus informē visus
pretendentus  par  pieņemto  lēmumu.  Iepirkuma  komisija  paziņo
izraudzītā  pretendenta  nosaukumu vai  arī  norāda  iemeslus,  kāpēc
lēmums par uzvarētāju nav pieņemts vai iepirkums tiek pārtraukts.

4.  Prasības  piedāvājuma
noformējumam  un
iesniegšanai
4.1. Piedāvājuma 
iesniegšanas termiņš

Pretendents  piedāvājumu  var  iesniegt,  sākot  ar  iepirkuma
izziņošanas dienu līdz 2017.gada 3.martam pulksten 17.00.

4.2. Piedāvājuma 
iesniegšanas veids

Piedāvājumu  jāiesniedz  gan  elektroniski  (oriģinālā  eksemplāra
skanēta kopija PDF formātā), sūtot uz 1.4. punktā norādīto e-pastu,
gan rakstveidā sūtot pa pastu, kurjerpastu vai atnesot klātienē uz 1.3.
punktā norādīto adresi.

4.3. Prasības piedāvājuma 
noformējumam

a)  Pretendents  piedāvājumu  paraksta  tam  paredzētajās  paraksta
vietās un iesniedz rakstveidā latviešu valodā.  
b)  Parakstītos  dokumentus  ieskenē  elektroniskai  sūtīšanai  un
dokumentu oriģinālus sūta pa pastu, kurjerpastu vai atnesot klātienē
c) Piedāvājuma dokumentiem jābūt caurauklotiem, lai piedāvājuma
lapas  nebūtu  atdalāmas,  lapām  jābūt  secīgi  numurētām,  uz
Piedāvājuma pēdējās lapas auklu gali  ir  jānostiprina ar uzlīmi,  uz
uzlīmes  jābūt  norādītam  lapu  skaitam,  datumam,  Pretendentu
pārstāvēt tiesīgās personas vārds, uzvārds, paraksts, datums.
d)  Piedāvājuma  dokumentos  nedrīkst  būt  svītrojumi,  dzēsumi,
aizkrāsojumi un neatrunāti labojumi. 
e)  Visus  izdevumus,  kas  saistīti  ar  Piedāvājuma  sagatavošanu  un
iesniegšanu sedz Pretendents.  Neatkarīgi  no iepirkuma procedūras
norises un iznākuma Pasūtītājs nenes jebkādu materiālu atbildību par
Pretendenta dalību.
f)  Pretendenta  pieteikums  dalībai  iepirkuma  procedūrā  un  citi
Piedāvājuma  dokumenti  ir  jāparaksta  Pretendenta  pārstāvim  ar
pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotajai personai.

5. Prasības pretendentiem 5.1.  Pretendents  ir  juridiska  persona  vai  šādu  personu  apvienība
jebkurā to  kombinācijā.  Ja  pretendents  ir  juridiska  persona,  tas  ir
reģistrēts  atbilstoši  normatīvo  aktu  prasībām  būvkomersantu
reģistrā. Pretendents pats sniedz vai norīko speciālistus konsultāciju
sniegšanai pasūtītājam (turpmāk – atbildīgie speciālisti).

5.2. Pretendentam jānodrošina vismaz šādi atbildīgie speciālisti:
5.2.1.  sertificēts  būvspeciālists -  jābūt  būvspeciālista
sertifikātam  Būvniecības  likuma  izpratnē,  un  kompetences
pārbaudes iestāde viņa patstāvīgajā praksē pēdējo 3 (trīs) gadu
laikā  nav konstatējusi  pārkāpumus,  kā arī   pēdējos  5 (piecos)
gados  vismaz  3  (trijos)  transporta  infrastruktūras  projektos  ir
veicis kādu no šādiem uzdevumiem:
a) bijis būvuzraugs vai atbildīgais būvdarbu vadītājs;
vai
b) kā būvspeciālists vai būvkomersanta piesaistīts eksperts veicis
darba pienākumus,  kuru ietvaros  veicis  būvprojektu  vai  būvju
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ekspertīzi,  vai veicis  tehniskās dokumentācijas izvērtēšanu un
sniedzis atzinumu.

5.2.2.  serificēts  tāmētājs  –  normatīvo  aktu  noteiktajā kārtībā
tiesīgs  veikt  tāmēšanas  darbus,  kā  arī  ir  pieredze  darbā  ar
dzelzceļa  vai  tramvaju  sliežu  ceļu,  vai  tramvaja  sliežu
kontakttīklu izbūvi, vai ceļu/ielu infrastruktūru izveides izmaksu
plānošanu un saistītajiem iepirkumiem.

5.3.  Pretendents,  atbildīgie  speciālisti  un  tā  piesaistītie  speciālisti
neatrodas interešu konfliktā piedāvājuma iesniegšanas brīdī un visā
līguma izpildes laikā.
5.4.  Pretendents  ir  tiesīgs  sniegt  pakalpojumus,  kas  atbilst  šī
iepirkuma priekšmetam.
5.5.  Pretendenta  nodokļu  (nodevu)  parāda  kopsumma  nedrīkst
pārsniegt 150 EUR.

6. Iesniedzamie dokumenti 6.1. Pretendenta  piedāvājums  iepirkumam  (finanšu  piedāvājums)
atbilstoši Pielikumam nr.1. 
Cenas  norāda  eiro  (EUR)  par  vienu  stundu  ar  ne  vairāk  kā
divām zīmēm aiz komata. Piedāvājumā norādīto vienību cenas
paliek nemainīgas visā līguma izpildes laikā.

6.2. Pilnvara  par  pārstāvības  tiesību  piešķiršanu,  ja  piedāvājumu
paraksta pretendenta pilnvarota persona.

6.3. Latvijas  Republikas  Komercreģistra  vai  Latvijas  Republikas
Valsts  ieņēmumu  dienesta,  vai  līdzvērtīgas  komercdarbību
reģistrējošas iestādes ārvalstī, kur pretendents reģistrēts, izdotas
reģistrācijas apliecības kopija.

6.4. Pretendenta  izvirzītā  pārstāvja  kvalifikācijas,  izglītības
apliecinošo  dokumentu  kopijas  un  darba  pieredzes  apraksts
(CV) atbilstoši Pielikumam Nr.2.

6.5. Detalizēts  saraksts  un skaidrojums par  5.2.  punktā  veiktajām
darbībām atbilstoši Pielikuma Nr.2  7.punktam.

6.6.  Darbību  apraksts  par  to,  kā  visefektīvāk  veikt  2.1.punktā
minētās  darbības,  nodrošinot  būvniecības  procesa
caurskatāmību,  tiesisku  un  lietderīgu  līdzekļu  izmantošanu,
tādējādi  demonstrējot  līdzšinējo  pieredzi  (ne vairāk  par  divām
A4 lapām).

7. Piedāvājuma izvēles 
kritērijs 

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

8. Piedāvājumu 
vērtēšanas posmi un 
kārtība
8.1. Administratīvās 
atbilstības (t.sk. pretendenta 
spēju nodrošināt līguma 
izpildi) pārbaude

Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma un pretendenta atbilstību
2.,  4.,  5.  un  6.punktā  noteiktajām prasībām.  Ja  komisija  konstatē
būtiskas nepilnības, tā neturpina vērtēt pretendenta piedāvājumu.
Iepirkuma komisija ir tiesīga pārbaudīt pretendenta apliecinājumos
ietverto ziņu patiesumu publiski pieejamās datubāzēs.

8.2. Tehnisko piedāvājumu 
atbilstības pārbaude

Iepirkuma  komisija  pārbauda  piedāvājuma  atbilstību  tehniskajām
specifikācijām.

8.3. Piedāvājumu vērtēšana Iepirkuma  komisija  pārbauda,  vai  piedāvājumā  nav  aritmētisku
kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā nekavējoties
informē  pretendentu,  kas  3  dienu  laikā  izlabo  kļūdas.  Vērtējot
finanšu  piedāvājumu,  iepirkuma  komisija  ņem  vērā  veiktos
labojumus.
Iepirkuma  komisija  par  saimnieciski  visizdevīgāko  piedāvājumu
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atzīst piedāvājumu, kas ieguvis visaugstāko novērtējumu saskaņā ar
8.4.punktu,  un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar
attiecīgo pretendentu.

8.4. Piedāvājuma vērtēšanas
kritēriji

Nr.p.k. Vērtēšanas kritēriji Maksimālais
punktu skaits

1. Piedāvātā cena 50

2. Piedāvājuma saturs 30

3. Pretendenta piedāvāto speciālistu 
kvalifikācija

10

4. Pretendenta reputācija 10

5. Kopā: 100

Katrs iepirkumu komisijas loceklis piedāvājumu vērtē atsevišķi:
a) Piedāvātā cena stundā Pc aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

Pc=Cx / Cy x Pmc, kur:

Cx – lētākā cena;
Cy – vērtējamā piedāvājuma cena;
Pmc – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits cenai – 50

Piedāvājuma saturs – 30 punkti
Ļoti labi – 30
(komisijai  nerodas  jebkādi  jautājumi,  iebildumi  vai  neskaidrības;
atbilstoši nolikuma 2.2. punktam Pretendenta piedāvājuma apraksts
(plānotās  aktivitātes  un  paņēmieni  (metodes)  darba  uzdevuma
izpildei) būtiski uzlabo un pārsniedz nolikuma minimālās prasības);
Pretendents  atsevišķi  norādījis  un  argumentējis  būtiskos
uzlabojumus un savas priekšrocības)
Labi – 20
(komisijai  nerodas  jebkādi  būtiski  jautājumi,  iebildumi  vai
neskaidrības; atbilstoši nolikuma 2.2. punktam Pretendenta plānoto
aktivitāšu  apraksts  (plānotās  aktivitātes  un  paņēmieni  (metodes)
darba uzdevuma izpildei) atbilst nolikuma prasībām)
Viduvēji – 10
(komisijai  radušies jautājumi,  iebildumi vai neskaidrības;  komisija
lūgusi  skaidrojumus  par nolikuma 2.2.  vai  5.  punktā iesniedzamo
Pretendenta aktivitātēm,  paņēmieniem (metodēm) darba uzdevuma
izpildei un profesionālo pieredzi)
Vāji – 0
(komisijai  radušies  būtiski  jautājumi,  iebildumi  vai  neskaidrības;
komisija  lūgusi  skaidrojumus  par  nolikuma  5.  punkta  saturu,
Pretendents nav atbildējis uz komisijas jautājumiem)

Pretendenta piedāvāto speciālistu kvalifikācija – 10 punkti
Ļoti labi – 10
Pretendenta pārstāvim 5.2.1. punktā ir pieredze vairāk kā 6 
projektos, kas saistīti ar tramvaju vai dzelzceļu līniju izveidi. 
Labi – 7
Pretendenta pārstāvim 5.2.1. punktā ir pieredze 4 vai 5 projektos, kas
saistīti ar tramvaju vai dzelzceļu līniju izveidi.
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Vidēji – 4
Pretendenta pārstāvim 5.2.1. punktā ir pieredze 2 vai 3 projektos, kas
saistīti ar tramvaju vai dzelzceļu līniju izveidi.

Pretendenta reputācija – 10 punkti
Ļoti labi – 10
Labi – 7
Vidēji – 4
Slikti – 0

Vērtēšanas  komisija  vērtēs  pretendentu  reputāciju  atbilstoši
pieejamai informācijai.  Reputācija tiks uzskatīta par labu, ja nebūs
informācija par  pretējo.

9. Lēmuma par iepirkuma
rezultātiem  pieņemšana
un  iepirkuma  līguma
slēgšana
9.1. Lēmuma par iepirkuma
rezultātiem pieņemšana

Ja  izraudzītais  pretendents  atsakās  slēgt  iepirkuma  līgumu  ar
pasūtītāju,  iepirkuma  komisija  pieņem  lēmumu  slēgt  līgumu  ar
nākamo  pretendentu,  kurš  piedāvājis  saimnieciski  visizdevīgāko
piedāvājumu  vai  pārtraukt  iepirkumu,  neizvēloties  nevienu
piedāvājumu.
Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi
neatbilst  iepirkuma  noteikumos  noteiktajām  prasībām,  iepirkuma
komisija  pieņem  lēmumu  izbeigt  iepirkumu  un  paziņo  pieņemto
lēmumu visiem pretendentiem.
Iepirkuma komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu un
neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

9.2. Iepirkuma līguma 
slēgšana

Pasūtītājs  slēdz  iepirkuma  līgumu  ar  izraudzīto  pretendentu,
pamatojoties  uz  pretendenta  piedāvājumu  un  iepirkuma
noteikumiem.
Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā tajā dienā, kad pretendenti  ir
informēti  par  pieņemto  lēmumu,  un  ne  vēlāk  par  piedāvājuma
derīguma termiņa beigām.
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Pielikums Nr.1
Pretendenta piedāvājums iepirkumam „ Konsultāciju sniegšana

būvniecības jautājumos Integritātes pakta projekta ietvaros”

Vieta Datums

Informācija par pretendentu
Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
Juridiskā adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
Interneta adrese:
Finanšu rekvizīti

Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:

Informācija par pretendenta kontaktpersonu
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
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FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (PARAUGS)

Apraksts Summa par vienu
stundu bez PVN

PVN 21% Summa par
vienu stundu

ar PVN
(EUR)

1. Konsultāciju sniegšana 
būvniecības jautājumos 
Integritātes pakta projekta 
ietvaros

2.
3. Finanšu piedāvājums 

kopā 

Ar  šo  mēs  apliecinām  savu  dalību  augstāk  norādītajā  iepirkumā.  Apstiprinām,  ka  esam
iepazinušies ar iepirkuma noteikumiem un piekrītam visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie
ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā ____ (_________________) darbdienas no
noteiktā  piedāvājuma iesniegšanas  termiņa  beigām,  un tas var  tikt  akceptēts  jebkurā laikā
pirms tā derīguma termiņa izbeigšanās.

Ar  šo  apņemamies  (ja  Pasūtītājs  izvēlēsies  šo  piedāvājumu)  veikt  konsultāciju  sniegšanu
būvniecības jautājumos Integritātes pakta projekta ietvaros.
Ar šo apliecinām, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

Paraksts:

Amata nosaukums:

Vārds, uzvārds:

Datums:
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Pielikums Nr.2
CV VEIDLAPA (PARAUGS)

Loma projekta izpildes laikā:___________________

1. Vārds:
2. Uzvārds:
3. Izglītība

Mācību / sertifikācijas iestāde [Datums
no – līdz]

Saņemtais grāds/ diploms

4. Valodu prasmes: Norādiet zināšanu līmeni no 1 līdz 5 (5 – izcili; 1 – pamatzināšanas)

Valoda Lasītprasme Mutiski Rakstiski

5. Pašreizējais amats un darba devējs:
6. Galvenā kvalifikācija (kas attiecas uz pakalpojuma izpildi):
7. Profesionālā pieredze, kas attiecas uz pakalpojuma izpildi atbilstoši šim nolikumam:

Datums  no  –
līdz
(mēnesis/gads)

Vieta Uzņēmums
un kontakti

Amats Veiktā projekta/ 
nosaukums, izmaksas un 
precīzs apraksts ar 
veiktajām darbībām lai 
apliecinātu profesionālās 
kompetences un atbilstību 
nolikuma 5.2. punktam

8. Cita  būtiska  informācija,  kas  raksturo  speciālista  kvalifikāciju,  pieredzi  un  ir
attiecināma uz pakalpojuma izpildi:

9. Apliecinājums:
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka šajā CV ir iekļautas patiesas ziņas par mani, manām
zināšanām, profesionālo kvalifikāciju un pieredzi. Es apzinos, ka nepatiesas informācijas
sniegšanas gadījumā Piedāvājums var tikt izslēgts no atlases.
Es  piekrītu  piedalīties  šajā  atklātā  konkursā  par  minēto  pakalpojumu  izpildi  kā
Pretendenta [Pretendenta nosaukums] piedāvātais speciālists. Ja pretendents uzvarēs šajā
atklātā konkursā, es apliecinu, ka es varu un vēlos pildīt šo darbu paredzētajā speciālista
amatā, par ko ir iesniegts mans CV.

Paraksts ________________________________________________
Darums 20__.gada __._______________
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