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1, Pašvaldības pasūtītāja nosaukums - Salienas pagasta pārvalde.
2. Pašvaldības pasūtījuma nosaukums - Ūdensaimniecības attīstība Salienas pagasta

Salienas ciemā. Ūdensvada izbūve (2.kārta)
3, Iepirkuma priekšmets un līguma izpildes vieta: Salienas pagasts, Daugavpils novads.
4, Iepirkuma identifikācijas Nr. SPP 2015/2
5, Komisijas izveidošanas pamatojums - 2015,gada 03 .marta rīkojums Nr. 31.
6, Komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs - RJermalonoks, pagasta pārvaldes vadītājs
Komisijas locekli - J.Valters. juriskonsults

V.Lazdāns. kornunālās nodaļas vadītājs
J.Zinkevičs, atslēdznieks
J.Macijevskis. pieaicināts eksperts

Sēdi vada: komisijas priekšsēdētājs R.Jermalonoks
Sēdi protokoie: komisijas loceklis Jāzeps Valters

Darba kartība:
1. Pretendentu atlase
2. Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbi1stības pārbaude un vērtēšana

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Rišards Jermaļonoks ziņo, ka noteiktajā termiņā

ūdensvada izbūvei savus pieteikumus ir izvirzījuši 7 pretendenti

Nr. Uzņēmēja nosaukums Saņernšanas Saņernšanas Saņernšanas laiks

veids datums

1. SIA "Daugavpils būvrernonts" personīgi 18.03.2015. 10.42

2. SIA "Krāslavas ūdens" personīgi 19.03.2015. 10,20
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Nr. Uzņērnēja nosaukums Saņernšanas Saņernšanas Saņernšanas laiks

veids datums

1. SIA "Daugavpils būvrernonts" persorugi 18.03.2015. 10.42

2. SIA "Krāslavas ūdens" persorugi 19.03.2015. 10.20

3. PS "AA&Buvkompanijas" personīgi 19.03.2015. 10.25

4. SIA "Latgales gazes serviss" persorugi 19.03.2015. 10.37

5. SIA "Apola-D" persorugi 19.03.2015. 10.46

6. SIA "Rio" personlgl 19.03.2015. 10.47

7. SIA "Leven" personīgi 19.03.2015. 10.51

1§ Pretendentu atlase

1.1. Komisijas locekli izskata un izvērtē iesniegto piedāvājumu atbilstību saskaņā ar
iepirkumu nolikumu procedūras 1.1O.punktam.

1.2. Pamatojoties uz augstākrninēto un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 24.pantu,
atklāti balsojot ar 5 balsīm - "par", 0- "pret", 0 - "atturas", nolemj:
1) atzīt par atbilstošu pretendentu SIA "Daugavpils büvrernonts", jo iesniegtie

pretendentu atlases dokumenti atbilst visārn nolikumā minētajām prasībārn.
2) atzīt par atbilstošu pretendentu SIA "Krāslavas ūdens't.jo iesniegtie pretendentu

atlases dokumenti atbilst visām nelikumā minētajārn prasībām.
3) atzīt par atbilstošu pretendentu PS "AA&Būvkompānijas", jo iesniegtie

pretendentu atlases dokumenti atbilst visārn nolikumā minētajām prasībārn.
4) atzīt par atbilstošu pretendentu SIA "Latgales gāzes serviss", jo iesniegtie

pretendentu atlases dokumenti atbilst visām nolikumā rninētajām prasībām.
5) atzīt par atbilstošu pretendentu SIA "Apola-D", jo iesniegtie pretendentu atlases

dokumenti atbilst visām nolikuma minētajārn prasībām.
6) atzīt par atbilstošu pretendentu SIA "Rio", jo iesniegtie pretendentu atlases

......... dokumenti atbilst visām nelikumā minētajārn prasībārn.
7) atzīt par atbilstošu pretendentu SIA "Leven", jo iesniegtie pretendentu atlases

dokumenti atbilst visām nolikumā minētajārn prasībām.

2 § Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana

2.1. Komisijas locekli izskata un izvērtē saskaņā ar iepirkumu procedūras nolikuma
4.punktu iesniegtos pretendentu atlases dokumentus (izvērtējums atspoguļots
Lpielikumā)



2.2. Pamatojoties uz augstākminēto un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 24.pantu,
atklāti balsojot ar 5 balsīm - "par". 0- "pret", 0 - "atturas", nolemj:

SIA "Daugavpils būvremonts" iesniegtie pretendenta tehniskie un finanšu
piedāvājumi atbilst nolikuma 4.punktā norādītajām prasībārn,
SIA "Krāslavas ūdens" iesniegtie pretendenta tehniskie un finanšu piedāvājurni
atbilst nolikuma 4.punktā norādītajām prasībām, ar nosacījumu, ja uzvaras
gadījumā tiks dzēsts nodokļu parāds Valsts ieņērnumu dienestam.
PSS"AA&Būvkompānijas" iesniegtie pretendenta tehniskie un finanšu piedāvājumi
atbilst nolikuma 4.punktā norādītajām prasībām.
SIA "Latgales gāzes serviss" iesniegtie pretendenta tehniskie un finanšu
piedāvājumi atbilst nolikuma 4.punktā norādītajām prasībām.
SIA "Apola-D" iesniegtie pretendenta tehniskie un finanšu piedāvājumi atbilst
nolikuma 4.punktā norādītajām prasībām, ar nosacijurnu, ja uzvaras gadījumā tiks
dzēsts nodokļu parāds Valsts ieņēmumu dienestam.
SIA "Rio", iesniegtie pretendenta tehniskie un finanšu piedāvājumi atbilst
nolikuma 4.punktā norādītajām prasībām.
SIA "Leven", iesniegtie pretendenta tehniskie un finanšu piedāvājumi atbilst
nolikuma 4.punktā norādītajārn prasībārn, ar nosacijumu, ja uzvaras gadijurnā tiks
dzēsts nodokļu parāds Valsts ieņērnumu dienestam.

2.3. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā iekļautas visas prasītās izmaksas, vai
finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, kā arī pārbauda, vai nav saņemts
nepamatoti lēts piedāvājums.
Komisija analizējot finanšu piedāvājurnus uzdod jautājumus 20 15.gada 30.martā par
piedāvājuma summas parnatotību SIA "Rio", PS "AA&Būvkompānijas" un SIA
"Apola-D".
Atbildes saņemtas:
no SIA "Rio"un PS "AA&Būvkompānijas" 20 15.gada 3l.martā;
no SIA "Apola-D" 20 15.gada 02.aprīlī.

2.4. Komisija izvērtē pretendenta finanšu piedāvājumu 2015.gada 02.aprīlī:

Nr. Pretendents Piedāvājuma cena (EUR bez PVN)
l. SIA "Daugavpils būvremonts" 52732,65

-
2. SIA "Kraslavas ūdens" 34654,75

3. PS "AA&Būvkompānijas" 32662,32

4. SIA "Latgales gazes serviss" 43190,82

5. SIA "Apola-D" 32811,28

6. SIA "Rio" 30549,26

7. SLA "Leven" 35599,88



Komisijas Iēmums:
Pamatojoties uz augstākminēto un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 24.pantu,
Iepirkumu komisija atklāti balsojot ar 5 balsīm - "par", 0- "pret", 0 - "atturas", nolemj:
Atzīt SIA "Rio", reģistrācijas Nr.41503000893, juridiskā adrese - Strautu iela 32, Rīga,
piedāvājumu par atbilstošu nolikuma prasībām ar zemāko cenu un slēgt ar pretendentu
iepirkuma līgumu.

Triju darbdienu laikā no lēmuma pieņernšanas nosūtīt visiem pretendentiem paziņojumu
par pieņemto lēmumu.

Piecu darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas publicēt informatīvu paziņojumu par
noslēgto līgumu IUB mājas lapā internetā.

Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas locekli:



{

Salienas pagasta iepirkumu komisijas

Pielikums Nr.l.

201S.gada Ož.aprīļa sēdes protokolam

ūdens"

x

SIA "Daugavpils PS"AA&
būvmehanizacija "Krāslavas Būvkompanijas" "Latgales

SIA SIA "Apola
0"

SIA

x

SIA

gāzes
serviss"

SIA "Leven"
"RIO"

4.1. 1. Pretendenta pieteikums dalībai
iepirkumā par Pretendenta apņernšanos
veikt būvdarbus saskaņā ar nol ikuma
prasībārn. Pieteikumu paraksta persona
vai personas, kas ir pi Invarotas to darīt
pretendenta vārdā, pievienojot paraksta
tiesības apliecinošu dokumentu. Katras
personas parakstam jābūt atši frētam
(jānorāda pi Ins vārds, uzvārds un
a~~t.0 _ ._ _ __
4.2.1. Pretendenta. personālsabiedrības X
un visu personālsabiedrības biedru (ja
piedāvājumu iesniedz
personālsabiedrība) vai visu personu
apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu
iesniedz personu apvienība)
komercreģistra vai Iīdzvērtīgas
komercdarbību reģistrējošas iestādes
ārvalstīs izdotu reģistrācijas apl iecību
kopiju;

x X X x

X

X

._._-_._----/-

X

x x

X x
-----

4.2.2. vispārējo informacija par X
pretendentu saskaņā ar " nodaļas 2.1.
formu;
4.2.3. Pretendenta, personalsabiednbas X
biedra, personu apvienības dalībnieka
(ja piedāvājumu iesniedz
personālsabiedrība vai personu
apvienība), vai apakšuzņērnēja (ja
Pretendents Būvdarbiem plāno

X X

X

X X

X

X

X

X

X x

X



( (

piesaistīt apakšuzņērnējus)
būvkomersanta reģistrācijas apliecības
kopiju. Ārvalstu Pretendentiem
jāiesniedz attiecīga profesionālā
reģistra izsniegtas reģistrācijas
apliecTbas kopija vai kompetentas
institūcijas izsniegtas licences,
sertifikāta vai cita līdzvērtīga
dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts
normatīvie tiesību akti paredz
profesionālo reģistrāciju, licences,
serti f kāta val citu lrdzvērtīgu
dokumentu izsniegšanu;
4.2.4. Par pamatojumu atbilstTbai X X X X X X x
nolikuma 3.2.2.1., 3.2.2.2. punktos
minētajām prasībām pretendents
iesniedz pretendenta parakstītu IZZIQU

par pretendenta finanšu vidējo
apgrozījumu bez PVN tajā
kornercdarbības daļā, kas attiecas uz
ūdensvadu izbūves Jomu pēdējos 3
(trīs) gados (par pēdēj iem trīs gadiem
tiek uzskatīti 2012, 2013. un 2014.
gads), norādot apgrozījurnu attiecTgajā
jornā. Uzņērnu 111 iem, kuri dibināti
vēlāk - izziņa, par gada finanšu vidējo
apgrozījumu iepriekš rninētājā jornā par
nostrādāto laika periodu. Pretendents
iesniedz izrakstu no pretendenta
finanšu pārskata par 20 14.gadu - peļņas
un zaudējumu aprēķinu un bilanci.
4.2.5. Pretendenta apstiprinats X X X X X X x
Pretendenta (un apakšuzņērnēj u, Ja
Pretendents Būvdarbiern plāno
piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties
uz to tehniskajām un profesionālajām
iespējām) pēdējos piecos gados veikto
būvdarbu saraksts saskaņā ar II nodaļas
2.3.formu. Piestādītajā sarakstā
Pretendents atzīmē tos objektus, kurus



(

uzskata par atbilstošiem nolikuma
3.2.3.1. punkta nosacījumiem;
4.2.7. Buvdarbu vadīšanai un veikšanai X X X X X X x
piedāvāto galveno speciālistu saraksts
saskaņā ar II nodaļas 2.4. formu, kur
norādīta speciālista piedāvātā pozīcija
projektā, vārds, uzvārds, kompānija,
kuru speciālists pārstāv, specializācija
un sertifikāta Nr. un pieredze attiecīgajā
specialitātē, kā arī atbilstošā speciālista
sertifīkāta kopija. Par atbildīgo
būvdarbu vadītāju jāiesniedz
būvatļauju kopijas, ja tādas nav, tad
būvdarbu vadītāju saistību rakstu
kopijas, kas apliecina nolikumā prasīto
pieredzi.

4.2.8. Buvdarbu vadīšanai un X X X X X X x
veikšanai piedāvāto galveno
speciālistu kvalifikācijas,
izglītības un darba pieredzes
aprakstu - atbilstoši " nodaļā
norādītai 2.5. formai. un
speciā1 ista parakstīts
apliecinājums par apņernšanos
strādāt artiecīgajā projektā, tam
paredzētajā pozīcijā;

4.2.9. Informācija par X
piesaistītaj iem
apakšuzņērnēj iem (ja tādi tiek
piesaistīti) saskaņā ar ll nodaļas
2.2. formu, kur norādīts
apakšuzņērnēja nosaukums,
kontaktpersona, paredzēto darbu
īss apraksts un proporcionālais
apjoms. Apakšuzņēmēj iem
jāiesniedz rakstisks
apliecinājums par gatavību
piedalīties būvdarbu veikšanā un
apl iecinājums, ka uz



( (

apakšuzņēmēju neattiecas 3.1.1.
punktā noteiktie izslēgšanas
nosacījumi;

4.2.10. Informācija par X X X X X X X
Pretendenta iespējām nodrošināt
tehnisko personālu pietiekošā
apjomā nepieciešamo būvdarbu
veikšanai saskaņā ar II nodaļas
2.6. form u, norādot visas
būvniecībai nepieciešarnās
jomas un special izācijas,
attiecīgi katrā nepieciešamo
speciālistu skaitu, lai
nodrošinātu Darbu izpildi
pretendenta noteiktajā grafikā;

4.2.1 1. Informācija par X X X X X X X
Pretendenta rīcībā esošo tehniku,
mehānismiem. iekārtārn. kas
nepieciešamas būvdarbu
veikšanai atbilstoši 2.7 formai II
nodaļā;

4.2.12. Informācija par darbu X X X X X X X
drošību un darba aizsardzību
atbi Idīgajām personārn;

4.2.13. Apakšuzņērnēj iem, ja X
tādi tiek piesaistīti Iīguma
izpildē jāiesniedz pretendentu
atlases dokumentu kopijas, kas
minētas 4.2.1., 4.2.3. punktos;

4.2.14. Pretendenta vai tā X X X X X
pilnvarotās personas parakstīts
apliecinājums uz Pretendenta
veidlapas, ka:
- Pretendentam nav pasludināts
tā maksātnespējas process



(

(izņemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek
piemērota sanācija vai cits
Iīdzīga veida pasākumu kopums,
kas vērsts uz parādnieka
iespējamā bankrota novēršanu
un maksātspējas atjaunošanu),
nav apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība, nav
uzsākta tiesvedība par tā
bankrotu vai Iīdz Iīguma izpildes
paredzamajam beigu termiņam
tas nebūs likvidēts (oriģināls);
- Pretendentam Latvijā un valstī,
kurā tas reģistrēts vai atrodas tā
pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav
reģisrrēts Latvijā vai Latvijā
neatrodas tā pastāvīgā :

dzīves vieta) nav nodokļu
parādu, tajā skaitā valsts sociālas
apdrosināšanas iemaksu parādu,
kas kopsummā katrā valstī
pārsniedz 150 euro (oriģināls).

4.2.15. Izziņa no Valsts X parads X X parāds X parāds
ieņērnumu dienesta (izdota ne
agrāk kā 1 mēnesi pirms tās
iesniegšanas dienas) par to, ka
pretendentam Latvijā un valstī,
kurā tas reģistrēts vai atrodas tā
pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav
reģistrēts Latvijā vai Latvijā
neatrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta), nav nodokļu
parādi, tajā skaitā, valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksu parādi,
kas kopsummā katrā valstī
nepārsniedz 150 euro. (Ja tādu

izziņu nav iespējams saņemt
publiskajā datubāzē).



( (

4.3.1. sertifikati, atbilstības X X X X X X X
dek larāc ijas vai testēšanas
pārskati par piegādājamo
būvizstrādāj umu kvalitāti un
atbilstību standartiem, kā arī
dokumenti, kas apliecina
materiālu un būvizstrādājumu
pieejamību nepieciešamajā
apjomā.

4.3.2. organ izatoriskā X X X X X x X
struktūrshēma kurā jānorāda
Darba izpildē iesaistītie
būvuzņērnēj i, būtiskākie
piegādātāj i (rūpnīcas, karjeri
u.c.), apakšuzņērnēj i, kvalitātes
kontroles laboratorijas. Katrai
sastā vdaļa i jānorāda atbildīgo
personu (kontaktpersonu) vārdi,
uzvārdi.

4.3.3. Kvalitātes nodrošināšanas X X X X X X X
sistēma. Jāapraksta kvalitātes
nodrošināšanas un kontroles
sistēma (norādot darbu
kvalitātes kontroles mehānisrnu,
izmantojamo materiālu
kval itātes kontroles institūcijas-
laboratorijas, u.c.), kurai jābūt
piemērotai Tehniskā projektā
noteikto prasību izpildei.
Jāuzrāda atbildīgo personu
(kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi,
kuri veiks katra darbu veida
kvalitātes kontroli Darba
izpildes laikā, norādot iesaistīto
personu atbildības Iīmeni darbu
veikšanas procesā, kā arī īsi
aprakstot, katras kvalitātes



( (

nodrošināšanas sistemā
iesaistītas personas tiešos
pienākumus un atbildības līmeni
konkrēta darba veikšanā un
Pasūtītāja priekšā. Jānorāda
atbildīgo personu
(kontaktpersonu) saziņas kārtību
ar citām pakalpojuma sniegšanā
(būvdarbu izpildē) iesaistītajām
personām (institūcijārn) un
Pasūtītāju.

4.3.4. detalizets (pa dienam) X X X X X X X
darbu izpildes grafiks un
termini, ņemot vērā 2.4. punkta
nosacījumus un ievērojot
apstākļus, ka būvdarbu sākums
ir paredzēts 3 mēneši no Iīguma
noslēgšanas brīža (ieskaitot
tehnoloģiskos pārtraukumus).
(forma Nr.2.8.):

4.3.5. dokuments, kas apliecina X X X X X X X
garantijas tenniņu izpildītajiem
Darbiem ne mazāk, kā 5 gadiem;

4.3.6. dokuments, kurā X X X X X X X
Pretendents norāda paredzamās
vietas būvgružu utilizācijai.

4.3.7. Galvenās būvrnašīnas un X X X X X X X
iekārtas. Aizpildot tabulu
"Galvenās būvrnašīnas un
iekārtas" forma Nr.2.7.,jānorāda
galveno (atbilstoši
Specifikācijām) nepieciešamo
būvmašīnu un iekārtu
nosaukums, izgatavotājs,
izgatavošanas gads, svarīgākie



( (

tehniskie dati un pieejamības
apraksts.

4.3.8. Tamju dokumentācija, kas X X X X X x X
sagatavota atbilstoši iepirkuma
nolikumam pievienotajām tāmes
formām un preambulai.
Tāmju dokumentācijā jānorāda
visas izmaksas, ko Pretendents
uzskata par nepieciešamu
tehniskajās specifikācijas
norādīto darbu un Tehniskā
projekta pilnīgai izpildei.
Tāmju dokumentācijai
jāpievieno apliecinājums, ka
tāmēs norādīti visi apjomi, kas
nepieciešam i tehniskā projekta
realizācijai. Ja Pretendents
uzskata, ka Tehniskā projekta
realizācijai atbilstoši Latvijas
būv n0 rrn at ī vi e rn, darbu
daudzumu sarakstos nav iekļauti
visi nepieciešamie darbu apjomi
vai izmaksas, tad Pretendentam
tie jāuzrāda atsevišķi un
jānosaka izmaksas, norādot uz
kuru darbu daudzumu pozīciju
tie attiecas.

4.3.9. Tamju dokumentacija x x x x x x
elektroniskā veidā Excel formātā
jāpievieno pie piedāvājuma
(kompaktdiska CD formātā).

4.4.1. Finanšu piedāvajuma X X X X X X X
vēstule atbilstoši paraugam II
nodaļā 3. forma.
Finanšu piedāvājuma cenās
jābūt iekļautām visām
izrnaksām, kas saistītas ar
būvdarbu veikšanu un iepirkuma



(

Ilguma saistību izpildi.

Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas locekli:

.Jerrnaļonoks

J.Valters

V.Lazdāns
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