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I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1. Iepirkuma identifikācijas numurs
VPV2011/005ERAF

2. Pasūtītājs – Ventspils Profesionālā vidusskola (turpmāk tekstā "Pasūtītājs")

Pasūtītāja nosaukums Ventspils Profesionālā vidusskola
Adrese Saules iela 15, Ventspilī
Reģ. Nr. 3231001525
Konta Nr. bankā LV71TREL2150300007000
Kontaktpersona Ineta Burceva
Tālruņa Nr. 63622663
Faksa Nr. 63623060
E-pasta adrese 20_avs_ventspils@inbox.lv

3. Iepirkuma procedūra
Slēgts konkurss, kas tiek īstenots divās kārtās. Slēgts konkurss ir iepirkuma procedūra, kurā

pieteikumus var iesniegt un piedalīties visi ieinteresētie piegādātāji (pirmā kārta), bet
piedāvājumus var iesniegt tikai tie kandidāti, kurus Pasūtītājs uzaicina pēc kandidātu atlases (otrā
kārta).

Pirmajā kārtā iespējamie kandidāti iesniedz Pasūtītājam saskaņā ar šī nolikuma prasībām
sagatavotus un atbilstošus pieteikumus kandidātu atlasei, ietverot visus šajā kandidātu atlasē
noteiktos dokumentus. Pēc kandidātu atlases Pasūtītājs uzaicinās atlasītos kandidātus iesniegt
piedāvājumus un noteiks uzvarētāju saskaņā ar uzaicinājumā noteikto piedāvājumu izvēles
kritēriju – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

4. Plānotie otrās kārtas termiņi

Nr. Darbība Plānotais termiņš
1. Uzaicinājumu nosūtīšana atlasītajiem kandidātiem līdz 2011.gada 25.nedēļai
2. Piedāvājumu iesniegšana līdz 2011.gada 31.nedēļai

Tabulā ietvertajiem termiņiem ir informatīvs raksturs un Pasūtītājs patur tiesības veikt
izmaiņas tajos.

II. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

5. Iepirkuma priekšmets: Kandidātu atlase slēgtam konkursam „Būvdarbi „Ventspils
Profesionālās vidusskolas mācību korpusu ēku rekonstrukcijai un dienesta viesnīcas jaunbūvei”,
projekta „Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centra attīstība” ietvaros” pēc
Pasūtītāja izstrādāta būvprojekta.

6. CPV kods – 45000000-7 (celtniecības darbi).

7. Būvdarbu veikšanas un līguma izpildes vieta: Ventspils, Latvija.
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III. INFORMĀCIJAS APMAIŅA

8. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un iepirkuma komisiju, no vienas puses, un
Piegādātājiem un Kandidātiem, no otras puses, notiek rakstveidā – pa pastu un faksu,
pieprasījumus adresējot iepirkuma „Būvdarbi „Ventspils Profesionālās vidusskolas mācību
korpusu ēku rekonstrukcijai un dienesta viesnīcas jaunbūvei”, projekta „Ziemeļkurzemes
Profesionālās izglītības kompetences centra attīstība” ietvaros” (iepirkuma id.nr.
VPV2011/005ERAF) nolikuma 2.punktā norādītajai kontaktpersonai.

IV. KANDIDĀTU ATLASES NOLIKUMA IZSNIEGŠANA

9. Ieinteresētie Piegādātāji Kandidātu atlases nolikumu var saņemt sekretāres telpā Saules ielā
15, Ventspilī darba dienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00, bet piektdienās līdz
15:00 pēc vietējā laika, vai interneta vietnē www.vpv.lv.

10. Papildus informācija, iespējamās izmaiņas un papildinājumi Kandidātu atlases nolikumā
ieinteresētajam Piegādātājam tiek nosūtīti uz to norādīto faksa numuru un adresi un publicēti
interneta vietnē www.vpv.lv. Tiek uzskatīts, ka Piegādātājs ir saņēmis papildus informāciju,
izmaiņas vai papildinājumus Kandidātu atlases nolikumā, ja Pasūtītājs tos izsūtījis uz
Kandidātu atlases nolikuma saņemšanas reģistrā norādīto Piegādātāja adresi. vai publicējis
interneta vietnē www.vpv.lv

V. PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

11. Pretendenti pieteikumu var iesniegt sekretāres telpā Saules ielā 15, Ventspilī darba dienās no
plkst. 08:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00, bet piektdienās līdz 15:00, iesniedzot personīgi,
nosūtot pa pastu kā ierakstītu sūtījumu vai ar kurjerpastu līdz 2011.gada 13.jūnijam plkst.
14:00

12. Pieteikumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā
informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, vai kas saņemti pēc
norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

13. Saņemot pieteikumus, tos reģistrē izdarot atzīmi uz piedāvājuma iepakojuma par saņemšanas
datumu un laiku. Pieteikumi tiek glabāti neatvērti līdz pieteikumu atvēršanas sanāksmei.

VI. PIETEIKUMA ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

14. Pieteikumu atvēršanas sanāksme notiks atvēršana notiks 2011.gada 13. jūnijā plkst. 14:05
11.kabinetā, Saules ielā 15, Ventspilī atklātā Ventspils profesionālās vidusskolas iepirkuma
Komisijas (turpmāk tekstā Komisija) sanāksmē.

15. Pieteikumu atvēršanas sanāksmē iepirkuma komisija pieteikumus atver to iesniegšanas
secībā, nosaucot Kandidātu un pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku. Klātesošie
Komisijas locekļi paraksta apliecinājumu par to, ka nav ieinteresēti konkrēta kandidāta
izvēlē, kā arī nav saistīti ar kādu no kandidātiem Publisko iepirkumu likuma izpratnē.

16. Pieteikumu atvēršanas sanāksmes protokolu ieinteresētajām personām iepirkuma komisija
nosūta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas.
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17. Kandidātu atlasi iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

VII. PIETEIKUMU NOFORMĒJUMA PRASĪBAS

18. Pieteikumā jāietver:
18.1. pieteikums par piedalīšanos konkursā, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 2.pielikumā

norādītajai formai;
18.2. Kandidātu atlases dokumenti (skat. nolikuma X nodaļu);
18.3. pilnvarojuma tiesību apliecinošs dokuments, ja pieteikumā iekļauto dokumentāciju paraksta

Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis.

19. Pieteikums 3 eksemplāros, no kuriem 1 oriģināleksemplārs ar norādi „ORIĢINĀLS” un 2
kopijas ar norādi „KOPIJA”, jāievieto aizlīmētā un apzīmogotā aploksnē/iepakojumā un uz
tā jānorāda:

Pieteikums slēgtam konkursam „Būvdarbi „Ventspils Profesionālās vidusskolas mācību
korpusu ēku rekonstrukcijai un dienesta viesnīcas jaunbūvei”, projekta
„Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centra attīstība” ietvaros”
(iepirkuma id.nr. VPV2011/005ERAF);

19.1. norāde „Neatvērt pirms pieteikumu atvēršanas sanāksmes”;
19.2. Kandidāta pilns nosaukums un juridiskā adrese.

20. Pieteikuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem
pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs
jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs
jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem,
noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. Pieteikumā iekļautajiem dokumentiem un to
noformējumam jāatbilst 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumu nr.916
„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” prasībām.

21. Katram pieteikuma eksemplāram (gan oriģinālam, gan kopijām) jābūt:
21.1. cauršūtam tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai

izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar
savu parakstu un Kandidāta zīmoga nospiedumu apliecina Kandidāta vadītājs vai tā
pilnvarotais pārstāvis;

21.2. ar secīgi numurētām lapām;
21.3. ar pievienotu satura rādītāju.

22. Iesniedzot ārvalstīs izdotus publiskos dokumentus (valsts pārvaldes, tiesu, likumdevēja u.c.
iestāžu izdotus dokumentus), nepieciešama dokumentu īstuma apliecināšana (legalizācija).
Lai ārvalstīs izsniegtu dokumentu varētu izmantot Latvijas Republikā:

22.1. ja dokuments ir izsniegts valstī, kura ir 1961. gada Hāgas konvencijas „Par ārvalstu publisko
dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu” dalībvalsts, tā īstumam jābūt minētās
konvencijas 3. panta kārtībā apstiprinātam ar „Apostille” dotās ārvalsts kompetentajā
institūcijā. Šādi sagatavotu dokumentu vairs nav nepieciešams apstiprināt Latvijas
Republikas diplomātiskajā pārstāvniecībā/ konsulārajā iestādē;

22.2. ja dokuments ir izsniegts valstī, kura nav 1961. gada Hāgas konvencijas dalībvalsts, tas
jālegalizē Latvijas Republikas diplomātiskajā pārstāvniecībā/konsulārajā iestādē attiecīgajā
ārvalstī, vai vispirms jālegalizē attiecīgās valsts diplomātiskajā pārstāvniecībā/konsulārajā
iestādē Latvijā vai tuvākajā ārvalstī un pēc tam Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas
Konsulārajā departamentā.

23. Dokumentiem svešvalodā jāpievieno normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecināts
tulkojums latviešu valodā.
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24. Kandidāti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu
Pasūtītājam.

25. Pieteikums jāsagatavo saskaņā ar šī nolikuma un Latvijas Republikā normatīvo aktu
prasībām, latviešu valodā. Kandidātam ir tiesības iesniegt tikai vienu pieteikuma variantu.

VIII. PRASĪBAS KANDIDĀTIEM

26. Priekšnoteikumi dalībai konkursā:
26.1.1. Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un

rīcībspējīgai personai vai personu apvienībai, neatkarīgi no tās reģistrācijas un
darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kura tiesīga
nodarboties ar uzņēmējdarbību (būvniecību) un atbilst šādām dalības prasībām:

26.1.2. Kandidāts vai persona, kurai ir Kandidāta pārstāvības tiesības, lēmumu
pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Kandidātu, 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.

26.1.3. Kandidāts 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:

26.1.4. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšanā, kuri nav
Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības
dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;

26.1.5. 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.

26.1.6. Kandidāts 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
pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

26.1.7. Nav pasludināts Kandidāta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta
kandidāta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Kandidāta bankrotu vai nav
konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs
likvidēts.

26.1.8. Kandidātam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā),
nav nodokļu parāda, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parāda, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

26.1.9. Latvijā reģistrēta Kandidāta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos
trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai nav mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba
ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red.
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klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem
datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā  internetā. Ja
pretendents, kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā
līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie
darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz
piedāvājuma iesniegšanas dienai.

26.1.10. Kandidāta fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kura
nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena
divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā,
par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāka
par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem pirmajos
trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai
piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red.
klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem
datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā.

26.1.11. Ārvalstī reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidāta darba ņēmēju
mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada
ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki
par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī, kurā
kandidāts vai pretendents reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), minētajā
periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim.
Ja kandidāts vai pretendents kā nodokļu maksātājs attiecīgajā ārvalstī ir reģistrēts
pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas
dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no
nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz pieteikuma vai piedāvājuma
iesniegšanas dienai.

26.1.12. Kandidāta fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, kura
nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena
divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā,
par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāka
par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā
atrodas kandidāta vai pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada
ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma
iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu
zīmju līmenim.

26.2. Nolikuma 29.1.1. – 29.1.12. punktā minētās prasības attiecas arī uz personu apvienības vai
pilnsabiedrības visiem dalībniekiem.

27. Prasības Kandidāta profesionālās darbības veikšanai:
27.1. Kandidāts ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā

ārvalstīs;

27.2. Kandidāts (personu apvienības gadījumā – visi personu apvienības dalībnieki) ir reģistrēts
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas būvkomersantu reģistrā (turpmāk tekstā –
būvkomersantu reģistrs) saskaņā ar Būvniecības likuma 10 punktu.

28. Prasības attiecībā uz Kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli:
28.1. Kandidāta kopējais finanšu apgrozījums attiecībā uz (daudzdzīvokļu māju, izglītības,

veselības, kultūras, rūpnieciskās ražošanas ēku) būvniecības vai rekonstrukcijas būvdarbiem
par 2008., 2009. un 2010. gadu ir ne mazāks kā LVL 10 000 000 (desmit miljoni latu);
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Apgrozījums (2008.g. + 2009.g.+2010.g.) ≥ LVL 10 000 000

28.2. Kandidātam ir brīvi pieejami finanšu līdzekļi vismaz LVL 275 000 (divi simti septiņdesmit
pieci tūkstošu latu) apmērā;

29. Prasības attiecībā uz Kandidāta tehniskām un profesionālām spējām veikt būvdarbus:
29.1. Kandidāts pēdējo 5 (piecu) gadu laikā no pieteikuma iesniegšanas ir noslēdzis vismaz 3

(trīs) būvdarbu līgumus, kuru katra līgumcena pārsniedz LVL 2 000 000 (divi miljoni latu)
bez PVN, un no kuros ir pabeigti būvdarbi un objekti nodoti ekspluatācijā;

29.2. Kandidātam pieder vai ir pieejami būvdarbu izpildei nepieciešamās iekārtas, mehānismi un
darbaspēka resursi;

29.3. Kandidāta būvdarbu izpildē iesaistītajam vadošajam tehniskajam personālam ir šāda
minimālā profesionālā kvalifikācija:

Nr. Amats līguma izpildē Kvalifikācija Profesionālo kvalifikāciju
apliecinošie dokumenti

1. Projekta vadītājs Pieredze vismaz 2 būvniecības
projektu vadīšanā pēdējo 5 gadu laikā

Latvijas Republikā atzīts
būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu

vadīšanai

2.

Sertificēts atbildīgais
būvdarbu vadītājs

(persona, kas būvvaldē
iesniedz saistību rakstu)

Pieredze vismaz 3 būvdarbu vadīšanā,
kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam

pēdējo 5 gadu laikā

Latvijas Republikā atzīts
būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu

vadīšanai

3.

Sertificēti speciālo
būvdarbu vadītāji:
Ūdensapgādes un

kanalizācijas sistēmas;
Siltumapgādes un

ventilācijas sistēmas;
Elektroietaišu un

elektroapgādes sistēmas;
Telekomunikāciju
sistēmas un tīkli;
Ielas un laukumi

Pieredze vismaz 3 būvdarbu vadīšanā,
kā speciālo būvdarbu vadītājam

pēdējo 5 gadu laikā

Latvijas Republikā atzīts
būvprakses sertifikāts speciālo

būvdarbu vadīšanai

IX. IESNIEDZAMIE KANDIDĀTU ATLASES DOKUMENTI

30. Kandidātu atlases dokumenti, lai novērtētu Kandidāta atbilstību nolikuma 26. punktā
norādītajām prasībām:
30.1. Kandidāta sagatavots un parakstīts pieteikums par piedalīšanos konkursā. Pieteikums par

piedalīšanos konkursā jāsagatavo atbilstoši nolikuma 2.pielikumā norādītajai formai.

30.2. Kandidāta apliecinājums, ka Kandidāts vai persona, kurai ir Kandidāta pārstāvības tiesības,
lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Kandidātu, 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.

30.3. izziņa, ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms pieteikuma iesniegšanas izdevusi
kompetenta institūcija (Latvijas Republikā – Uzņēmumu reģistrs), kas apliecina, ka
Kandidāts nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā
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saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta. Ja līdzvērtīga iestāde ārvalstīs šādu izziņu
neizsniedz, tad Kandidāts iesniedz savu apliecinājumu;

30.4. izziņa, ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms pieteikuma iesniegšanas izdevis Valsts
ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrēšanas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga
nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kur Kandidāts reģistrēts, un kura apliecina, ka
Kandidātam nav nodokļu parāda, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parāda, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Latvijā reģistrēts
kandidāts iekļauj arī informāciju, ka darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi
pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai nav mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba
ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red.
klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas
publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā. Ja pretendents kā nodokļu
maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi
periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājumaiesniegšanas dienai.

30.5. Kandidāta apliecinājums,ka Kandidāts 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:

 viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšanā, kuri nav
Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības
dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;

 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.

 Kandidāts 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
pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

30.6. Ārvalstīs reģistrēta Kandidāta apliecinājums, ka darba ņēmēju mēneša vidējie darba
ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz
piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem
darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red.
klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas
publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā. Ja pretendents kā nodokļu
maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas
dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā
mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai;

31. Ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, nolikuma 30.1. punktā norādīto dokumentu
paraksta visi Piegādātāji, kas iekļauti apvienībā un norāda Piegādātāju, kas pārstāv personu
apvienību šajā iepirkuma procedūrā un katra Piegādātāja atbildības apjomu. Šajā gadījumā
pieteikumam pievieno personu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par dalību
konkursā un apliecinājumu, ka piegādātāju apvienība, ja attiecībā uz to tiks pieņemts lēmums
slēgt līgumu, 20 (divdesmit) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas tiks reģistrēta Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistrā kā pilnsabiedrība.

32. Ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, nolikuma 30.2. – 30.6. punktā norādītie
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dokumenti ir jāiesniedz par katru personu apvienības dalībnieku.

33. Ja būvdarbu izpildē paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus, nolikuma 30.2. – 30.6. punktā
norādītie dokumenti ir jāiesniedz par katru apakšuzņēmēju.

34. Kandidātu atlases dokumenti profesionālās darbības novērtēšanai (atbilstoši nolikuma
27. punktam):
34.1. izziņa, ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms pieteikuma iesniegšanas izdevis Latvijas

Republikas Uzņēmuma reģistrs vai līdzvērtīga iestāde ārvalstīs, kas apliecina, ka Kandidāts
ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā, kā arī izziņu par pārstāvības tiesībām;

35. Ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, kas kā apvienība nav reģistrēta būvkomersantu
reģistrā, tā iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja attiecībā uz to tiks pieņemts lēmums slēgt
līgumu, 20 (divdesmit) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas personu apvienība reģistrēsies
būvkomersantu reģistrā.

36. Ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, nolikuma 34.1. punktā norādītais dokuments ir
jāiesniedz par katru personu apvienības dalībnieku.

37. Ja būvdarbu izpildē paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus, nolikuma 34.1. punktā norādītais
dokuments ir jāiesniedz par katru apakšuzņēmēju.

38. Kandidātu atlases dokumenti saimnieciskā un finansiālā stāvokļa novērtēšanai
(atbilstoši nolikuma 28. punktam):
38.1. Kandidāta apliecināta finanšu pārskata kopija (tajā skaitā bilance, peļņas un zaudējumu

aprēķins, naudas plūsmas pārskats, pašu kapitāla pārmaiņu pārskats un pielikumi) par
2008. un 2009. gadu un zvērināta revidenta atzinums par to;

38.2. Kandidāta apliecinājums, ka Kandidāta kopējais finanšu apgrozījums attiecībā uz
(daudzdzīvokļu māju, izglītības, veselības, kultūras, rūpnieciskās ražošanas ēku)
būvniecības vai rekonstrukcijas būvdarbiem par 2008., 2009. un 2010. gadu ir ne mazāks
kā LVL 10 000 000 (desmit miljoni latu);

38.3. Kandidāta apliecinājums par finanšu līdzekļu pieejamību vismaz LVL 275 000 (divi simti
septiņdesmit pieci tūkstoši latu) apmērā;

39. Ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, nolikuma 38.1.punktā norādītie dokumenti ir
jāiesniedz par katru personu apvienības dalībnieku.

40. Ja būvdarbu izpildē paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus, nolikuma 38.1.punktā norādītie
dokumenti ir jāiesniedz par katru apakšuzņēmēju.
41. Kandidātu atlases dokumenti tehnisko un profesionālo spēju novērtēšanai (atbilstoši
nolikuma 29. punktam):
41.1. Kandidāta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā no pieteikuma iesniegšanas noslēgto, 29.1. punkta

prasībām atbilstošo būvdarbu līgumu saraksts. Saraksts jāsagatavo atbilstoši nolikuma
3.pielikumā norādītajai formai;

41.2. Kandidātam piederošo un pieejamo darbu izpildei nozīmīgāko iekārtu un mehānismu
saraksts un to apraksts (tajā skaitā izlaiduma gads, stāvoklis u.c.). Par Kandidātam
pieejamajām iekārtām un mehānismiem, kas tam nepieder, Kandidāts papildus iesniedz
īpašnieku vai tiesisko valdītāju apliecinājumus par šo iekārtu un mehānismu nodošanu
Kandidāta rīcībā būvdarbu laikā;

41.3. Kandidāta būvdarbu izpildē iesaistītā vadošā tehniskā personāla saraksts. Saraksts
jāsagatavo atbilstoši nolikuma 4. pielikumā norādītajai formai, ievērojot nolikuma 29.3.
punkta prasības;

41.4. Kandidāta būvdarbu izpildē iesaistītā vadošā tehniskā personāla kvalifikācijas un pieredzes
apraksts, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 5.pielikuma norādītajai formai (Curriculum
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Vitae). Nolikuma 5.pielikuma norādītajai formai jāpievieno kvalifikāciju un sertifikātu
apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas;

41.5. Kandidāta būvdarbu izpildē iesaistītā vadošā tehniskā personāla pieejamības apliecinājumi.
Apliecinājumi jāsagatavo atbilstoši nolikuma 6.pielikumā norādītajai formai;

41.6. ja būvdarbu izpildē paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus, Kandidāta piesaistīto
apakšuzņēmēju saraksts, kā arī Kandidāta un apakšuzņēmēju parakstīta vienošanās.
Kandidāta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts jāsagatavo atbilstoši nolikuma 7.pielikumā
norādītajai formai;

41.7. pilnvarojums iepirkuma komisijai saņemt visa veida atsauksmes un informāciju no
pieteikumā uzrādītajiem būvdarbu pasūtītājiem, kā arī apmeklēt Kandidāta tehniskās bāzes,
veiktos un izpildē esošus būvdarbu projektus, iepazīties ar to darbu organizāciju u.tml.

X. KANDIDĀTU ATLASES KĀRTĪBA

42. Pieteikumu noformējuma pārbaudi un Kandidātu atlasi iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

43. Kandidātu atlasi iepirkuma komisija veic 3 (trīs) posmos:

1.posms: pieteikumu noformējuma pārbaude.
Iepirkuma komisija pārbauda, vai pieteikums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma VIII
nodaļā norādītajām prasībām.

2.posms: Kandidātu izslēgšanas noteikumu pārbaude.
Iepirkuma komisija pārbauda Kandidāta atbilstību nolikuma noteikumiem. Ja iepirkuma komisija
konstatē, ka kandidāts nav iesniedzis nolikuma 30.-41. punktos minētos Kandidātu atlases
dokumentus vai iepirkuma komisijas rīcībā ir informācija par Kandidāta pārkāpumiem, iepirkuma
komisija to neizvirza Kandidātu atlasei un izslēdz Kandidātu no turpmākās dalības iepirkuma
procedūrā.

3.posms: Kandidātu atlase.
Iepirkuma komisija atlasa visus tos Kandidātus, kuri atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un
tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus.

XI. KĀRTĪBA, KĀDĀ KANDIDĀTI INFORMĒJAMI PAR REZULTĀTIEM

44. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no lēmuma pieņemšanas, pa pastu un
faksu nosūta visiem kandidātiem informāciju par pieņemto lēmumu attiecībā uz Kandidātu
atlases rezultātiem, noraidītajiem kandidātiem paziņojot par to noraidīšanas iemesliem.

XII. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

45. Iepirkuma komisijai ir tiesības iepirkumu komisijas darbības laikā pieaicināt ekspertus.

46. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Kandidāts rakstiski precizē informāciju par
pieteikumu, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, ja tas nepieciešams
Kandidātu atlasei.

47. Iepirkuma komisijai ir tiesības pagarināt pieteikumu iesniegšanas termiņu Publisko
iepirkumu likuma 29. panta 7. daļā noteiktajā kārtībā.

48. Iepirkuma komisija var veikt pārbaudi, lai konstatētu Pretendenta iespējas, kā arī tai ir
tiesības veikt darbības atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
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49. Iepirkuma komisijas pienākums ir pēc Kandidāta laikus iesniegta rakstiska pieprasījuma
sniegt papildu informāciju par Kandidātu atlases nolikumu ne vēlāk kā četras dienas pirms
pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

50. Iepirkuma komisijas pienākums ir nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

XIII. KANDIDĀTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

51. Kandidātam, iesniedzot pieteikumu, ir pienākums ievērot visus Kandidātu atlases nolikumā
minētos noteikumus. Nolikumā rakstītie virsraksti neko neizceļ un nepastiprina, tie rakstīti
labākas pārskatāmības dēļ, t.i., nolikuma punktu izvietojums (nodaļās vai apakšnodaļās)
neietekmē to juridisko spēku.

52. Kandidātam ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par Kandidātu atlases nolikumu,
iesniedzot pieprasījumu iepirkuma kontaktpersonai rakstveidā.

53. Kandidātam ir tiesības iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūru saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma 83. pantā noteikto kārtību.

XIV. PIELIKUMU SARAKSTS

54. Šim nolikumam ir pievienoti 7 (septiņi) pielikumi, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa:

1. pielikums: Informācija par būvprojektu;

2. pielikums: Pieteikuma par piedalīšanos konkursā forma;

3. pielikums: Kandidāta veikto būvdarbu saraksta forma;

4. pielikums: Būvdarbu izpildē iesaistītā vadošā tehniskā personāla saraksta forma;

5. pielikums: Vadošā tehniskā personāla kvalifikācijas un pieredzes apraksta forma;

6. pielikums: Vadošā tehniskā personāla pieejamības apliecinājuma forma;

7. pielikums: Apakšuzņēmēju saraksta forma;

Ventspils, 2011. gada 3.maijā

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs _____________________________



12

1. pielikums
Būvdarbi „Ventspils Profesionālās vidusskolas mācību

korpusu ēku rekonstrukcijai un dienesta viesnīcas
jaunbūvei”, projekta „Ziemeļkurzemes Profesionālās

izglītības kompetences centra attīstība” ietvaros
(iepirkuma id.nr. VPV2011/005ERAF)

INFORMĀCIJA PAR  BŪVPROJEKTU

Būvdarbi „Ventspils Profesionālās vidusskolas mācību korpusu ēku rekonstrukcijai un dienesta
viesnīcas jaunbūvei”, projekta „Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centra
attīstība” ietvaros, tiks veikti pēc Pasūtītāja izsniegta šajā sarakstā minētās projekta
dokumentācijas. Pasūtītājs būvdarbu izpildi var sadalīt komponentēs vai kārtās.

Nr
. Dokumenta nosaukums

1. Būvprojekts sastāv no diviem tehniskajiem projektiem:
1. "Ventspils Profesionālās vidusskolas ēkas rekonstrukcija zemes gabalos Saules ielā 15

un Jūras ielā 16, Ventspilī"

        Tehniskā projekta sastāvs

    1.1. sējums
Vispārīgā daļa
Būvprojektēšanas uzsākšanai
nepieciešamie dokumenti un materiāli
Topogrāfiskā izpēte
Ģeotehniskā izpēte

TI
ĢI

1.2. sējums
Vispārīgā daļa
Vizuālās apskates atzinums
Energoaudits

VAS

1.3. sējums
Vispārīgā daļa
Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte

AMI

2. sējums Arhitektūras daļa
Būvprojekta ģenerālplāns
Teritorijas sadaļa
Ēkas nojaukšanas projekts

ĢP
TS

3. sējums Arhitektūras daļa
Arhitektūras risinājumi
Arhitektūras risinājumi, detalizētie

AR
ARD

4. sējums Ugunsrošības pasākumu pārskats

5. sējums Arhitektūras daļa
Iekārtu izvietojums. Interjers IE, IN
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6. sējums Tehnoloģiskā daļa
Virtuves bloka tehnoloģiskā daļa TN

7. sējums Tehnoloģiskā daļa
Autotransporta, metālapstrādes un
būvgaldniecības nodaļas

TN

8.1. sējums Inženierrisinājumu daļa
Dzelzsbetona konstrukcijas
Metāla konstrukcijas
Virszemes daļa

BK MK

8.2. sējums Inženierrisinājumu daļa
Būvkonstrukcijas. Nulles cikls BK

9. sējums Inženierrisinājumu daļa
Ūdensapgāde un kanalizācija. Iekšējie tīkli ŪK

10. sējums Inženierrisinājumu daļa
Ugunsdzēsības ūdensapgādes un
automātikas sistēmas

UAS

11. sējums Inženierrisinājumu daļa
Ūdensapgāde un kanalizācija. Ārējie tīkli
Lietus ūdens kanalizācijas tīkli

ŪKT
LKT

12. sējums Inženierrisinājumu daļa
Ventilācija, gaisa kondicionēšana AVK

13. sējums Inženierrisinājumu daļa
Apkure, kaloriferu siltumapgāde
Siltuma mezgls

AVK
SM

14. sējums Inženierrisinājumu daļa
Siltumapgāde. Ārējie tīkli
Siltummehānika

SAT
SM

15. sējums Inženierrisinājumu daļa
Elektroapgāde. Iekšējie tīkli
Zibensaizsardzība. Zemējums

EL

16. sējums Inženierrisinājumu daļa
Elektroapgāde. Ārējie tīkli pēc uzskaites
Teritorijas apgaismojums

ELT

17. sējums Inženierrisinājumu daļa
Elektroapgāde. KTP pirms uzskaites tīkli AS
„Latvenergo” pieslēgums

ELT

18. sējums Inženierrisinājumu daļa
Ugunsdzēsības automātikas sistēmas
Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas
sistēmas

UAS

19. sējums Inženierrisinājumu daļa
Vājstrāvu sistēmas. Iekšējie tīkli
Centrālā izziņošanas sistēma
Apsardzes signalizācija
Videonovērošana
Sakaru un datoru tīkli

VS
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20.1. sējums Inženierrisinājumu daļa
Vājstrāvu sistēmas. Ārējie tīkli VST

20.2. sējums Inženierrisinājumu daļa
Vājstrāvu sistēmas. Ārējie tīkli
AS „Lattelecom” kabeļu kanālu iznešana no
būvniecības zonas

VST

21. sējums Ekonomikas daļa
Darbu organizēšanas projekts
Darbu izpildes kalendārais grafiks

DOP

22. sējums Ekonomikas daļa
Iekārtu, konstrukciju un materiālu
kopsavilkums
Būvdarbu apjomu saraksts

IS

BA

2. " Ventspils Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas jaunbūve zemes gabalos Lielā
Dzirnavu ielā 8 un Jūras ielā 14, Ventspilī."

        Tehniskā projekta sastāvs

1. sējums
Vispārīgā daļa
Būvprojektēšanas uzsākšanai
nepieciešamie dokumenti un materiāli
Topogrāfiskā izpēte
Ģeotehniskā izpēte

TI
ĢI

2. sējums Arhitektūras daļa
Būvprojekta ģenerālplāns
Teritorijas sadaļa
Ēkas nojaukšanas projekts

ĢP
TS

3. sējums Arhitektūras daļa
Arhitektūras risinājumi
Arhitektūras risinājumi, detalizētie

AR
ARD

4. sējums Ugunsrošības pasākumu pārskats

5. sējums Arhitektūras daļa
Iekārtu izvietojums. Interjers IE, IN

6. sējums Tehnoloģiskā daļa
Virtuves bloka tehnoloģiskā daļa TN

7.1. sējums Inženierrisinājumu daļa
Dzelzsbetona konstrukcijas
Metāla konstrukcijas
Virszemes daļa

BK,
MK

7.2. sējums Inženierrisinājumu daļa
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Būvkonstrukcijas. Nulles cikls BK

8. sējums Inženierrisinājumu daļa
Ūdensapgāde un kanalizācija. Iekšējie tīkli ŪK

9. sējums Inženierrisinājumu daļa
Ugunsdzēsības ūdensapgādes un
automātikas sistēmas

UAS

10. sējums Inženierrisinājumu daļa
Ūdensapgāde un kanalizācija. Ārējie tīkli
Lietus ūdens kanalizācijas tīkli

ŪKT
LKT

11. sējums Inženierrisinājumu daļa
Ventilācija, gaisa kondicionēšana AVK

12. sējums Inženierrisinājumu daļa
Apkure, kaloriferu siltumapgāde
Siltuma mezgls

AVK
SM

13. sējums Inženierrisinājumu daļa
Siltumapgāde. Ārējie tīkli
Siltummehānika

SAT
SM

14. sējums Inženierrisinājumu daļa
Elektroapgāde. Iekšējie tīkli
Zibensaizsardzība. Zemējums

EL

15. sējums Inženierrisinājumu daļa
Elektroapgāde. Ārējie tīkli pēc uzskaites
Teritorijas apgaismojums

ELT

17. sējums Inženierrisinājumu daļa
Ugunsdzēsības automātikas sistēmas
Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas
sistēmas

UAS

18. sējums Inženierrisinājumu daļa
Vājstrāvu sistēmas. Iekšējie tīkli
Centrālā izziņošanas sistēma
Apsardzes signalizācija
Videonovērošana
Sakaru un datoru tīkli
Piekļuves sistēma

VS

19.1. sējums Inženierrisinājumu daļa
Vājstrāvu sistēmas. Ārējie tīkli VST

20. sējums Ekonomikas daļa
Darbu organizēšanas projekts
Darbu izpildes kalendārais grafiks

DOP

21. sējums Ekonomikas daļa
Iekārtu, konstrukciju un materiālu
kopsavilkums
Būvdarbu apjomu saraksts

IS

BA
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Vispārējas ziņas par būvprojektu
Ziemeļkurzemes Profesionālas izglītibas kompetences attīstības centra izveide no būvniecības
viedokļa paredz vesturiskās pilsetbūvniecības teritorijās – Jaunpilsēta, kvartālā Jūras iela – Saules
iela – Lielā Dzirnavu iela, izvietot mācību ēku kompleksu, kurā ietilpst:

Komponente Nr.1: „Ventspils Profesionālas vidusskolas mācību ēkas rekonstrukcija Saules ielā
15, Jūras ielā 16, Ventspilī”;

 Ēku kompleksa tehniski ekonomiskie rādītāji:

1. Kopējā platība 4654.8 m²

2. Apbūves laukums 2522 m²

3. Būvtilpums 25 925 m³

4. Stāvu skaits 4

5. Ugunsdrošības pakāpe U1

6. Būves tips 126301

Komponente Nr.2: „Ventspils Profesionālas vidusskolas dienesta viesnīcas jaunbūve Lielā
Dzirnavu ielā 8, Jūras ielā 14, Ventspilī”.

Ēkas tehniski ekonomiskie rādītāji:

Gruntsgabala platība 9868 m2

Apbūves laukums 1601 m2

Būvtilpums 21616 m3, tai skaitā bēniņi un tehniskās telpas 2460 m3

Apbūves blīvums 41%

Ēkas kopējā platība 4151.8 m2

Būves tips 12110102
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2.pielikums
PIETEIKUMA PAR PIEDALĪŠANOS KONKURSĀ FORMA

 (Pieteikums jāsagatavo uz Kandidāta firmas veidlapas)

Būvdarbi „Ventspils Profesionālās vidusskolas mācību
korpusu ēku rekonstrukcijai un dienesta viesnīcas

jaunbūvei”, projekta „Ziemeļkurzemes Profesionālās
izglītības kompetences centra attīstība” ietvaros

(iepirkuma id.nr. VPV2011/005ERAF)

Pieteikums par piedalīšanos slēgtā konkursā
Būvdarbi „Ventspils Profesionālās vidusskolas mācību korpusu ēku rekonstrukcijai un dienesta

viesnīcas jaunbūvei”, projekta „Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centra
attīstība” ietvaros

*, reģ. nr.
Kandidāta nosaukums reģistrācijas numurs

kuras vārdā saskaņā ar rīkojas
pārstāvības pamats Kandidāta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu:
 piesakās piedalīties slēgtā konkursā Būvdarbi „Ventspils Profesionālās vidusskolas

mācību korpusu ēku rekonstrukcijai un dienesta viesnīcas jaunbūvei”, projekta
„Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centra attīstība” ietvaros
(iepirkuma id.nr. VPV2011/005ERAF);

 apņemas ievērot Kandidātu atlases nolikumu;
 uzturēt pieteikumu spēkā līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai, bet gadījumā, ja

tas tiek uzaicināts piedalīties slēgta konkursa 2.kārtā un tiek atzīts par uzvarētāju – līdz
attiecīgā līguma noslēgšanai;

 ja Pasūtītājs izvēlējies šī Kandidāta slēgta konkursa 2.kārtā iesniegto piedāvājumu,
apņemas slēgt un izpildīt šī konkursa rezultātā noslēgtu iepirkuma līgumu;

 apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

Nosaukums:
Adrese:
Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.:
Tālrunis:
Fakss:
e-pasts:
Kontaktpersona:
Maksājumu rekvizīti
Banka, kods:
Konts:

vieta datums

amats paraksts amatpersonas vārds,
uzvārds

z.v.
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* Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem. Ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, tad pieteikumu aizpilda un
paraksta visi piegādātāji, kas iekļauti apvienībā un papildus norāda informāciju par personu apvienības dalībnieku, kas
pārstāv personu apvienību šajā iepirkuma procedūrā un katra Piegādātāja atbildības apjomu.
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3.pielikums
KANDIDĀTA BŪVDARBU SARAKSTA FORMA

Būvdarbi „Ventspils Profesionālās vidusskolas mācību korpusu ēku rekonstrukcijai un dienesta viesnīcas jaunbūvei”,
projekta „Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centra attīstība” ietvaros

(iepirkuma id.nr. VPV2011/005ERAF)
Kandidāta veikto būvdarbu saraksts

Nr.

Informācija par
būvdarbu pasūtītāju

(adrese,
kontaktpersona,

tālrunis)

Objekta
nosaukums un
būves veids,

adrese

Informācija par
būvdarbu
līgumiem
atbilstoši
nolikuma

29.1.punkta
prasībām

Būvdarbu
kopējais

apjoms, norādot
summas latos

(LVL) **

Darbu izpildes
periods

Kandidāta pašu
spēkiem veikto
darbu apjoms
objektā (% no

kopējā apjoma)

Informācija kad objekts nodots
ekspluatācijā (gads, mēnesis)

1.
2.
3.

vieta datums

amats paraksts amatpersonas vārds,
uzvārds*

z.v.
*Piegādātāju apvienību iesniegto sarakstu paraksta pieteikumā norādītais piegādātājs, kas pārstāv piegādātāju apvienību.
** Valūtas pārrēķini veicami pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa pieteikuma sagatavošanas dienā (Latvijas Bankas valūtas pārrēķinu kalkulators pieejams -
http://www.bank.lv/lat/main/all/finfo/notvalkur/calculat/).

http://www.bank.lv/lat/main/all/finfo/notvalkur/calculat/
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4.pielikums
BŪVDARBU IZPILDĒ IESAISTĪTĀ VADOŠĀ TEHNISKĀ PERSONĀLA SARAKSTA FORMA

Būvdarbi „Ventspils Profesionālās vidusskolas mācību korpusu ēku rekonstrukcijai un dienesta viesnīcas jaunbūvei”,
projekta „Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centra attīstība” ietvaros

(iepirkuma id.nr. VPV2011/005ERAF)

Būvdarbu izpildē iesaistītā vadošā tehniskā personāla saraksts

Nr.

Vadošais tehniskais
personāls, kas iesaistīs

būvdarbu veikšanā
(amats)

Vārds, uzvārds,
personas kods (id. nr.)

Profesionālā
kvalifikācija, atbilstoši

nolikuma 29.3.
punktam

Profesionālās
savienības, kas

izdevusi sertifikātu,
nosaukums

Sertifikāta derīguma
termiņš Sertifikāta nr.

1.
2.
3.
4.
…

vieta datums

amats paraksts amatpersonas vārds,
uzvārds*

z.v.

*Piegādātāju apvienību iesniegto sarakstu paraksta pieteikumā norādītais piegādātājs, kas pārstāv piegādātāju apvienību.



5.pielikums
VADOŠĀ TEHNISKĀ PERSONĀLA KVALIFIKĀCIJAS UN PIEREDZES APRAKSTA FORMA

Curriculum Vitae

Personas dati

 Uzvārds / Vārds Uzvārds Vārds
Adrese Iela, mājas numurs, pasta kods, pilsēta, valsts

Tālrunis Mobilais tālrunis:

Fakss

E-pasts

Pilsonība

Dzimšanas datums

Dzimums

Profesionālā joma

Darba pieredze

Laika periods Veidojiet katram ieņemamajam amatam atsevišķu sadaļu, sāciet ar jaunākajiem datiem.

Profesija vai ieņemamais amats
Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

Izglītība

Laika periods Veidojiet katrai apgūtajai izglītības programmai atsevišķu sadaļu, sāciet ar jaunākajiem
datiem (skat. norādījumus)

Piešķirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešķirtā kvalifikācija

Galvenie mācību priekšmeti /
iegūtās profesionālās prasmes

Izglītības iestādes nosaukums un
veids

Līmenis nacionālajā vai
starptautiskajā klasifikācijas

sistēmā

Prasmes

Dzimtā valoda Norādiet dzimto valodu (ja nepieciešams, norādiet otru dzimto valodu)

Citas valodas
Pašnovērtējums Sapratne Runāšana Rakstīšana
Eiropas līmenis) Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs

Valoda
Valoda



22

(*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

Sociālās prasmes

Organizatoriskas prasmes

Tehniskas prasmes

Datora lietošanas prasmes

Citas prasmes

Vadītāja apliecība Norādiet, vai Jums ir vadītāja apliecība un kādas kategorijas transportlīdzekļiem.

Papildu informācija Iekļaujiet šeit jebkuru citu informāciju, kas var būt būtiska, piemēram, kontaktpersonas,
atsauksmes utt.

Pielikumi Nosauciet pievienotos pielikumus.

APLIECINĀJUMS:

Es, apakšā parakstījies (-usies):

 apliecinu, ka šī informācija pareizi raksturo mani, manu kvalifikāciju, pieredzi un prasmes,  piekrītu manu
personas datu izmantošanai slēgtā konkursā Būvdarbi „Ventspils Profesionālās vidusskolas mācību
korpusu ēku rekonstrukcijai un dienesta viesnīcas jaunbūvei”, projekta „Ziemeļkurzemes Profesionālās
izglītības kompetences centra attīstība” ietvaros (iepirkuma id.nr. VPV2011/005ERAF) ;.

Vārds, uzvārds:
Paraksts:
Datums:
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6.pielikums
VADOŠĀ TEHNISKĀ PERSONĀLA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMA FORMA

Būvdarbi „Ventspils Profesionālās vidusskolas mācību
korpusu ēku rekonstrukcijai un dienesta viesnīcas

jaunbūvei”, projekta „Ziemeļkurzemes Profesionālās
izglītības kompetences centra attīstība” ietvaros

(iepirkuma id.nr. VPV2011/005ERAF)

Apliecinājums

Ar šo es, apakšā parakstījies,
vārds, uzvārds

apliecinu, ka piekrītu piedalīties slēgta konkursā Būvdarbi „Ventspils Profesionālās vidusskolas
mācību korpusu ēku rekonstrukcijai un dienesta viesnīcas jaunbūvei”, projekta „Ziemeļkurzemes
Profesionālās izglītības kompetences centra attīstība” ietvaros (iepirkuma id.nr.
VPV2011/001ERAF)

Kandidāta nosaukums (firma)
iesniegtā pieteikuma ietvaros kā

amata nosaukums līguma izpildē

Apliecinu, ka gadījumā, ja līgums par būvdarbu izpildi tiks parakstīts ar minēto Kandidātu,
būšu pieejams pieteikumā norādīto uzdevumu izpildei šī konkursa rezultātā noslēgtā līguma
izpildes laikā.

vieta datums

paraksts vārds, uzvārds
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7.pielikums
APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTA FORMA

Būvdarbi „Ventspils Profesionālās vidusskolas mācību
korpusu ēku rekonstrukcijai un dienesta viesnīcas

jaunbūvei”, projekta „Ziemeļkurzemes Profesionālās
izglītības kompetences centra attīstība” ietvaros

(iepirkuma id.nr. VPV2011/005ERAF)

Apakšuzņēmēju saraksts

Nr. Nosaukums (firma) reģistrācijas
nr.

adrese, tālr.,
e-pasts Veicamo būvdarbu sadaļas

1.
2.
3.
4.
...

vieta datums

amats paraksts amatpersonas vārds,
uzvārds*

z.v.

*Piegādātāju apvienību iesniegto sarakstu paraksta pieteikumā norādītais piegādātājs, kas pārstāv piegādātāju
apvienību.
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	Kandidāti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu 
	 Pasūtītājam.
	Pieteikums jāsagatavo saskaņā ar šī nolikuma un Latvijas Republikā normatīvo aktu 
	 prasībām, latviešu valodā. Kandidātam ir tiesības iesniegt tikai vienu pieteikuma variantu.

	Prasības Kandidātiem
	Priekšnoteikumi dalībai konkursā:
	Prasības Kandidāta profesionālās darbības veikšanai:
	Prasības attiecībā uz Kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli:
	Prasības attiecībā uz Kandidāta tehniskām un profesionālām spējām veikt būvdarbus:

	Iesniedzamie Kandidātu atlases dokumenti
	Kandidātu atlases dokumenti, lai novērtētu Kandidāta atbilstību nolikuma 26. punktā 
	norādītajām prasībām:
	Ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, nolikuma 30.1. punktā norādīto dokumentu 
	 paraksta visi Piegādātāji, kas iekļauti apvienībā un norāda Piegādātāju, kas pārstāv personu 
	 apvienību šajā iepirkuma procedūrā un katra Piegādātāja atbildības apjomu. Šajā gadījumā 
	 pieteikumam pievieno personu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par dalību 
	 konkursā un apliecinājumu, ka piegādātāju apvienība, ja attiecībā uz to tiks pieņemts lēmums 
	 slēgt līgumu, 20 (divdesmit) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas tiks reģistrēta Latvijas 
	 Republikas Uzņēmumu reģistrā kā pilnsabiedrība.
	Ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, nolikuma 30.2. – 30.6. punktā norādītie 
	 dokumenti ir jāiesniedz par katru personu apvienības dalībnieku.
	Ja būvdarbu izpildē paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus, nolikuma 30.2. – 30.6. punktā 
	 norādītie dokumenti ir jāiesniedz par katru apakšuzņēmēju.
	Kandidātu atlases dokumenti profesionālās darbības novērtēšanai (atbilstoši nolikuma 
	27. punktam):
	Ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, kas kā apvienība nav reģistrēta būvkomersantu 
	 reģistrā, tā iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja attiecībā uz to tiks pieņemts lēmums slēgt 
	 līgumu, 20 (divdesmit) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas personu apvienība reģistrēsies 
	 būvkomersantu reģistrā. 
	Ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, nolikuma 34.1. punktā norādītais dokuments ir 
	 jāiesniedz par katru personu apvienības dalībnieku.
	Ja būvdarbu izpildē paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus, nolikuma 34.1. punktā norādītais 
	 dokuments ir jāiesniedz par katru apakšuzņēmēju.
	Kandidātu atlases dokumenti saimnieciskā un finansiālā stāvokļa novērtēšanai 
	(atbilstoši nolikuma 28. punktam):
	Ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, nolikuma 38.1.punktā norādītie dokumenti ir 
	 jāiesniedz par katru personu apvienības dalībnieku.
	Ja būvdarbu izpildē paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus, nolikuma 38.1.punktā norādītie 
	dokumenti ir jāiesniedz par katru apakšuzņēmēju.
	Kandidātu atlases dokumenti tehnisko un profesionālo spēju novērtēšanai (atbilstoši 
	nolikuma 29. punktam):

	Kandidātu atlases kārtība
	Pieteikumu noformējuma pārbaudi un Kandidātu atlasi iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. 
	Kandidātu atlasi iepirkuma komisija veic 3 (trīs) posmos:
	1.posms: pieteikumu noformējuma pārbaude.
	Iepirkuma komisija pārbauda, vai pieteikums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma VIII 
	nodaļā norādītajām prasībām. 
	2.posms: Kandidātu izslēgšanas noteikumu pārbaude.
	Iepirkuma komisija pārbauda Kandidāta atbilstību nolikuma noteikumiem. Ja iepirkuma komisija 
	konstatē, ka kandidāts nav iesniedzis nolikuma 30.-41. punktos minētos Kandidātu atlases 
	dokumentus vai iepirkuma komisijas rīcībā ir informācija par Kandidāta pārkāpumiem, iepirkuma 
	komisija to neizvirza Kandidātu atlasei un izslēdz Kandidātu no turpmākās dalības iepirkuma 
	procedūrā.
	3.posms: Kandidātu atlase.

	Kārtība, kādā Kandidāti informējami par rezultātiem
	Iepirkuma komisija 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no lēmuma pieņemšanas, pa pastu un 
	 faksu nosūta visiem kandidātiem informāciju par pieņemto lēmumu attiecībā uz Kandidātu 
	 atlases rezultātiem, noraidītajiem kandidātiem paziņojot par to noraidīšanas iemesliem. 

	Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
	Iepirkuma komisijai ir tiesības iepirkumu komisijas darbības laikā pieaicināt ekspertus. 
	Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Kandidāts rakstiski precizē informāciju par 
	 pieteikumu, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, ja tas nepieciešams 
	 Kandidātu atlasei. 
	Iepirkuma komisijai ir tiesības pagarināt pieteikumu iesniegšanas termiņu Publisko 
	 iepirkumu likuma 29. panta 7. daļā noteiktajā kārtībā. 
	Iepirkuma komisija var veikt pārbaudi, lai konstatētu Pretendenta iespējas, kā arī tai ir 
	 tiesības veikt darbības atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
	Iepirkuma komisijas pienākums ir pēc Kandidāta laikus iesniegta rakstiska pieprasījuma 
	 sniegt papildu informāciju par Kandidātu atlases nolikumu ne vēlāk kā četras dienas pirms 
	 pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.
	Iepirkuma komisijas pienākums ir nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

	Kandidātu tiesības un pienākumi
	Kandidātam, iesniedzot pieteikumu, ir pienākums ievērot visus Kandidātu atlases nolikumā 
	 minētos noteikumus. Nolikumā rakstītie virsraksti neko neizceļ un nepastiprina, tie rakstīti 
	 labākas pārskatāmības dēļ, t.i., nolikuma punktu izvietojums (nodaļās vai apakšnodaļās) 
	 neietekmē to juridisko spēku.
	Kandidātam ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par Kandidātu atlases nolikumu, 
	 iesniedzot pieprasījumu iepirkuma kontaktpersonai rakstveidā. 
	Kandidātam ir tiesības iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūru saskaņā ar Publisko 
	 iepirkumu likuma 83. pantā noteikto kārtību.

	Pielikumu saraksts
	Šim nolikumam ir pievienoti 7 (septiņi) pielikumi, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa:
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