APSTIPRINĀTS
Iepirkumu komisijas sēdē
2012. gada 26. jūlijā.

Lubānas novada pašvaldība

NOLIKUMS
iepirkumam LNP2012/8
(publisko iepirkumu likuma 8¹ panta kārtībā)

„Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Lubānā
Meirānu un Rugāju ielās”.

Lubāna,
2012. gads

1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
LNP2012/8
1.2. Pasūtītājs un kontaktpersona
Pasūtītāja nosaukums:

Lubānas novada pašvaldība

Adrese:

Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Reăistrācijas numurs:

90000054159

TālruĦa numurs:

64894941

Faksa numurs:

648494171

E-pasta adrese:

pasts@lubana.lv

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2012. gada 15. augustam, plkst.
14.00 Tilta ielā 11, Lubānā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam
jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiĦam.
Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiĦa, netiks pieĦemts vai tiks neatvērts nosūtīts
pa pastu iesniedzējam.
1.3.2. Piedāvājumi tiks atvērti Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novada pašvaldībā 2012. gada 15.
augustā plkst. 15.00.
Pasūtītājs neorganizē atklātu piedāvājumu atvēršanas sanāksmi.
1.4. Iespējas iepazīties ar iepirkuma dokumentāciju un saĦemt to.
1.4.1.

Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties pašvaldības mājas lapā internetā adresē
www.lubana.lv, kā arī Lubānas novada pašvaldībā (adrese: Tilta iela 11, Lubāna,
Lubānas novads, LV-4830) darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un 13.30 līdz 17:30,
sākot ar dienu, kad paziĦojums par līgumu ir publicēts IUB mājas lapā internetā.

1.5. Piedāvājuma derīguma termiĦš
1.5.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam deviĦdesmit
dienas, skaitot no konkursa nolikuma (turpmāk - Nolikums) 1.3.2. punktā noteiktās
piedāvājumu atvēršanas dienas.
1.5.2. Ja objektīvu iemeslu dēĜ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.5.1. punktā noteiktajā termiĦā,
pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiĦa pagarināšanu. Ja
pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiĦu, par to rakstiski paziĦo
pasūtītājam.

1.6. Piedāvājuma noformēšana
1.6.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:


pasūtītāja nosaukums un adrese;



pretendenta nosaukums un adrese;



atzīme ”Piedāvājums iepirkumam ” Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Lubānā
Meirānu un Rugāju ielās”, LNP2012/8”.



Neatvērt līdz 2012. gada 15. augustam plkst. 15.00.

1.6.2. Piedāvājums sastāv no trim daĜām:


pretendenta atlases dokumentiem (viens oriăināls), ieskaitot pieteikumu dalībai
konkursā;



tehniskā piedāvājuma (viens oriăināls);



finanšu piedāvājuma (viens oriăināls).

Pretendentam, ar kuru tiks slēgts līgums, būs jāiesniedz papildus divas finanšu
piedāvājuma kopijas.
1.6.3. Katru piedāvājuma daĜu iesniedz ar attiecīgu uzrakstu “Pretendenta atlases dokumenti”,
“Tehniskais piedāvājums” un “Finanšu piedāvājums”, kas ievietotas 1.6.1. punktā
minētajā aploksnē. Katras piedāvājuma daĜas dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai
dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst
pievienotajam satura radītājam.
1.6.4. Piedāvājumā iekĜautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
1.6.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.
1.8.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu
1.6.7. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
1.6.8. Iesniegtie piedāvājumi, izĦemot Nolikuma 1.3.1.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja
īpašums un netiek atdoti atpakaĜ pretendentiem.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir ielu apgaismojuma projektēšana un izbūve Lubānā Meirānu un
Rugāju ielās.
CPV kods: 45000000-7.
2.1.2. Iepirkuma priekšmets ir nedalīts.
2.1.3. Līguma izpildes laiks un vieta
Līguma izpildes laiks – līdz 2012. gada 10. decembrim.
Līguma izpildes vieta – Meirānu iela un Rugāju iela Lubāna, Lubānas novads.
3. Prasības pretendentiem
3.1. Apliecinājums, ka Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likumā 8.1.panta 5.daĜas
pirmā un otrā punktā minētajiem nosacījumiemi.
3.2. Pretendents ir licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu
prasībām, tiesīgs sniegt pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus.

3.3. Pretendentam ir pieredze vismaz 1 līdzīga rakstura būvprojekta izstrādē pēdējo trīs gadu
laikā, kuru vērtība nav mazāka par piedāvāto līgumcenu.
4. Iesniedzamie dokumenti
4.1. Pretendentu atlases dokumenti
4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai
vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā
arī apliecina, ka:


pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;



likumā noteiktajā kārtībā pēdējo triju gadu laikā no piedāvājumu atvēršanas brīža nav
konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi;



uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8¹ panta (5) punkta nosacījumi;



visas piedāvājumā sniegtās ziĦas par pretendentu ir patiesas.

4.1.2. Komercreăistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reăistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas
reăistrācijas apliecības kopija.
4.1.3. Pretendenta un/vai tā piedāvāto speciālistu sertifikātu kopijas.
4.1.4. Pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma – izziĦu, ko izsniegusi valsts, kurā tas reăistrēts,
kompetenta institūcija, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokĜu parādu, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Šim
dokumentam jābūt izdotam ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
4.2. Tehniskais piedāvājums
4.2.1.Tehniskajā piedāvājumā iekĜauj:
•

Galveno izmantojamo materiālu un iekārtu saraksts, materiālu un iekārtu tehniskās
specifikācijas (t.sk. apraksts, piegādātājs).

•

Materiālu un iekārtu atbilstības sertifikāti vai apliecinājums, ka sertifikāti tiks piestādīti
pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

•

Izvērstu būvdarbu izpildes grafiku.

Apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiĦu, kas nedrīkst būt mazāks par trīs
gadiem.
4.3. Finanšu piedāvājums
4.3.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši 19.12.2006. MK noteikumu Nr.1014
“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””
prasībām.
4.3.2. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu Nolikumā noteiktajā termiĦā tiks
veikti Tehniskajām specifikācijām un tehniskajam projektam atbilstoši būvdarbi. Cenu
norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokĜa.

5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji
5.1.

Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst
Nolikuma prasībām, ăenplānam un lokālajai tāmei.

5.2.

Vērtējot piedāvājumu, komisija Ħem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības
nodokĜa.
6. Iepirkuma līgums

6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta
piedāvājumu un saskaĦā ar Nolikuma noteikumiem.
7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
7.1. Iepirkuma komisijas tiesības
7.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs
vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei,
pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents
vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti
komisijai.
7.1.2. Labot aritmētiskās kĜūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.
7.1.3. Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
7.1.4.Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt
iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi
7.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret
tiem.
7.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par Nolikumu.
7.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaĦā ar Likumu, citiem
normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieĦemt lēmumu par
iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
8. Pretendenta tiesības un pienākumi
8.1. Pretendenta tiesības
8.1.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
8.1.2. Iesniegt sūdzību par iepirkuma nolikumu un tā norises likumību (līdz iepirkuma līguma
noslēgšanai).
8.1.3. Apsekot objektu, iepriekš to saskaĦojot ar pasūtītāju.

8.1.4. SaĦemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.
8.2. Pretendenta pienākumi
8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.
8.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.
8.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un
vērtēšanai
9. Darba uzdevums
Meirānu iela:
Ielas garums 385 m;
Balstu augstums 8 m;
Balstu skaits 7;
Gaismas ėermeĦi – LED ar max jaudu 55 W;
Pieslēgums pie esošā ielu apgaismojuma.
Rugāju iela:
Ielas garums 300 m;
Balstu augstums 8 m;
Balstu skaits 6;
Gaismas ėermeĦi – LED ar max jaudu 55 W;
Pieslēgums pie esošā ielu apgaismojuma.
Projektēšana jāveic tehniskās shēmas stadijā.
Topogrāfiskā shēma ieinteresētajiem pretendentiem tiks nosūtīta elektroniski.

