APSTIPRINĀTS
ar Ventspils Augstskolas
Iepirkuma komisijas sēdes
10.10.2016. protokolu
Nr. VeA 2016/20/VP-1

IEPIRKUMA NOLIKUMS
„Radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta metāla
konstrukcijas 2.kārtas būvdarbu veikšanas un
radioteleskopa RT-32 antenas torņa 1.stāva piebūves jumta
pārbūves būvuzraudzības pakalpojumi”
Identifikācijas Nr. VeA 2016/20/VP
1. Vispārējā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas Nr. - VeA 2016/20/VP.
1.2. Pasūtītājs – Ventspils Augstskola Inženieru ielā 101, Ventspilī, Latvija, LV3601, reģ. Nr.90000362426, tālrunis +371 63628303, fakss +371 63629660.
Kontaktpersona – Irēna Boitmane, tālrunis +371 63628303, e-pasts
irena.boitmane@venta.lv
1.3. Iepirkuma metode – iepirkums, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 82.
pantu.
1.4. Par iepirkuma pretendentu var būt - jebkura Pretendenta mītnes zemes
likumdošanā noteiktajā kārtībā reģistrēta (dibināta) tiesībspējīga un
rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to
kombinācijā un kura atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajiem pretendentu
atlases kritērijiem.
1.5. Iepirkuma priekšmeta raksturojums:
1.5.1. Iepirkuma procedūras mērķis ir izvēlēties būvuzraudzības pakalpojuma
sniedzēju Radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta metāla
konstrukcijas 2.kārtas būvdarbu veikšanai un radioteleskopa RT-32
antenas torņa 1.stāva piebūves jumta pārbūvei “Viraki”, Irbene, Ances
pagastā, Ventspils novadā.
1.5.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 4 (četrās) lotēs:
1.lote
BK elementu iekšējo virsmu antikorozijas aizsardzības būvdarbu
uzraudzība
2.lote
BK platformu renovācijas būvdarbu uzraudzība
3.lote
BK apakšējās daļas renovācijas būvdarbu uzraudzība
4.lote
Antenas torņa 1.stāva piebūves jumta pārbūves būvdarbu uzraudzība
Piedāvājums var būt iesniedzams gan par vienu loti, gan vairākām lotēm.
1.5.3. Katra iepirkuma lote tiek vērtēta atsevišķi.
1.5.4. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā cena.
1.5.5. Iepirkuma priekšmets ir Publisko iepirkumu likuma pakalpojumi atbilstoši
CPV klasifikatoram: 71520000-9 (Celtniecības uzraudzības darbi).
1.6. Iepirkumu izpildes termiņš, vieta:
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1.6.1. Līguma izpildes termiņš – ne vairāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no Iepirkuma
līguma noslēgšanas dienas. Līguma izpildes vieta ir – Radioteleskops RT32, VSRC, “Viraki”, Irbene, Ances pagastā, Ventspils novadā.
1.7. Informācija par iepirkuma dokumentiem
1.7.1. Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties Ventspils Augstskolas mājas
lapā http://venta.lv, saite: http://venta.lv/par-vea/iepirkumi vai personīgi
Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202. kabinetā līdz 2016. gada 24.oktobrim
darba dienās no plkst. 8.30 – 12.00 un no plkst. 12.30 – 16:00, bet
2016.gada 24.oktobrī no plkst. 8.30 līdz plkst. 11.00 C202. kabinetā pie
nolikuma p.1.2. norādītās kontaktpersonas. Ja pasūtītājs no ieinteresētajām
personām saņēmis pieprasījumu izsūtīt iepirkuma procedūras dokumentus,
tad pasūtītājs tos izsūta ieinteresētajām personām pa pastu vai elektroniskā
formā trīs darbdienu laikā pēc šo dokumentu pieprasījuma saņemšanas,
ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums nosūtīts laikus pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
Pa pastu tiek nosūtīts iepirkuma nolikums ar pielikumiem. Pasūtītājs
neuzņemas atbildību par Pasta kļūdām un sūtījuma piegādes kavējumiem.
1.7.2. Iepirkuma dokumentu sastāvs:
Iepirkuma nolikums;
Apliecinājums un finanšu piedāvājums
pielikums Nr.1;
Tehniskā specifikācija
pielikums Nr.2;
Pakalpojumu līguma projekts
pielikums Nr.3;
Apliecinājums par Pretendenta līdzšinējo pieredzi
pielikums Nr.4.
1.7.3. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, ieinteresētajiem Piegādātājiem un
Pretendentiem notiek rakstveidā pa pastu, faksu, elektronisko pastu vai
nododot personīgi. Lai informācija, kas nosūtīta pa faksu vai pa e-pastu
bez elektroniski droša paraksta, iegūtu likumīgu spēku, tā parakstītā veidā
vienlaikus jānosūta arī pa pastu vai arī tās saņemšana jāapstiprina pa faksu
vai e-pastu. Pretendents ir tiesīgs iesniegt informāciju elektroniski, kas
parakstīta ar drošu elektronisko parakstu.
1.7.4. Pretendents var atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām, ierodoties pretendenta pārstāvim personīgi pieteikumu
uzglabāšanas vietā Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī,
C202. kabinetā un iesniedzot iesniegumu, kuru ir parakstījusi pretendentu
pārstāvēt tiesīga persona, par piedāvājuma atsaukšanu un iesniedz
pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (izziņu no Uzņēmumu reģistra,
pilnvaru vai citu dokumentu vai Pretendenta apstiprinātu kopiju, kas
apliecina, ka attiecīgā persona ir tiesīga parakstīt dokumentus pretendenta
vārdā) vai nosūtot Pasūtītājam pa pastu paziņojumu par atsaukumu.
Pieteikuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no
tālākas dalības iepirkumā.
1.7.5. Pretendents var grozīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā
Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202. kabinetā un
apmainot piedāvājumu vai nosūtot Pasūtītājam pa pastu jaunu
piedāvājumu. Piedāvājuma grozīšanas gadījumā par piedāvājuma
iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
1.8. Piedāvājumu iesniegšana
1.8.1. Piedāvājumus līdz 2016.gada 24.oktobrim var iesniegt darba dienās no
plkst.8.30 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.00, bet 2016.gada 24.oktobrī no
plkst.8.30 līdz plkst. 11.00 Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101,
Ventspilī, C202.kabinetā vai nosūtīt pa pastu, vai ar kurjerpastu, šajā
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gadījumā Pretendents uzņemas atbildību par sūtījuma nogādāšanu
noteiktajā termiņā.
1.8.2. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām, netiks pieņemti un tiks nosūtīti atpakaļ pa pastu, ar atzīmi
„Nokavēts”.
1.9. Piedāvājuma derīguma termiņš.
1.9.1. Piedāvājuma derīguma termiņš – 12 (divpadsmit) mēnešus pēc
piedāvājuma iesniegšanas termiņa.
1.9.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā
termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma spēkā esamības
termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma spēkā
esamības termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tas par to
rakstiski paziņo Pasūtītājam.

2. Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas
kārtība
2.1. Pretendents sagatavo, noformē un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar iepirkuma
nolikuma un tam pievienoto pielikumu noteiktajām prasībām.
2.2. Dokumenti un dokumentu kopijas (katru atsevišķi) jāsagatavo un jānoformē
saskaņā ar LR MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 – „Dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
2.3. Pretendenta piedāvājumā jāiekļauj:
2.3.1. Atlases dokumenti;
2.3.2. Plānotais darbības apraksts;
2.3.3. Apliecinājums un finanšu piedāvājums;
2.4. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu vienā variantā.
Pretendenti, kuri iesnieguši divus vai vairākus piedāvājumus, vai vienu
piedāvājumu iesnieguši vairākos variantos, tiks izslēgti no turpmākās dalības
iepirkuma procedūrā.
2.5. Piedāvājuma pieteikums un visi tam pievienotie dokumenti sagatavojami un
noformējami datorsalikumā, latviešu valodā. Dokumentiem, kuri iesniegti
citās valodās, jābūt pievienotam Pretendenta apliecinātam dokumentu
tulkojumam latviešu valodā.
2.6. Visiem iepirkuma piedāvājuma materiāliem jābūt drukātiem, caurauklotiem
un visām lapām numurētām, uz titullapas jābūt šādai informācijai :
 Piedāvājums iepirkumam „Radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas
balsta metāla konstrukcijas 2.kārtas būvdarbu veikšanas un
radioteleskopa RT-32 antenas torņa 1.stāva piebūves jumta pārbūves
būvuzraudzības pakalpojumi”
 Identifikācijas Nr. VeA 2016/20/VP.
 pretendenta nosaukumam, vienotajam reģistrācijas numuram, pretendenta
kontaktpersonas vārdam, uzvārdam, adresei, tālruņa un faksa numuram.
2.7. Aiz titullapas obligāti jābūt piedāvājuma satura rādītājam.
2.8. Nākamajā lapā aiz satura rādītāja jāievieto pretendentu apliecinājums un
finanšu piedāvājums (pielikums Nr.1), aiz kuras seko visi pārējie piedāvājumā
iekļautie dokumenti.
2.9. Piedāvājuma pieteikums jāparaksta personai(ām) ar pārstāvības tiesībām,
iesniedzot pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, vai tā pilnvarotajai
personai (gadījumā, ja piedāvājuma pieteikumu paraksta pilnvarotā persona,
jāpievieno arī pilnvara (oriģināls vai pretendenta apstiprināta kopija)). Pārējos
dokumentus, kuri pievienoti piedāvājuma pieteikumam, var parakstīt
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Pretendenta darbinieki, kuri šos dokumentus ir gatavojuši. Ja piedāvājumu
iesniedz personu apvienība, tad piedāvājuma pieteikumu paraksta visas
personas, kas apvienībā iekļautas. Piedāvājumā norāda arī personu, kura
pārstāv personu apvienību iepirkumā, kā arī katras personas atbildības
apjomu.
2.10.
Ja dokumenti nebūs sagatavoti un parakstīti atbilstoši šī nolikuma un
LR likumdošanas prasībām, piedāvājums tiks uzskatīts kā neatbilstošs
iepirkuma nolikuma prasībām un noraidīts, bet Pretendents izslēgts no tālākas
dalības iepirkuma procedūrā. Vērtējot tiks ņemts vērā trūkumu būtiskums un
to ietekme uz iespēju izvērtēt iesniegto piedāvājumu pēc būtības.
2.11.
Piedāvājuma dokumenti jāievieto aizzīmogotā un aizlīmētā aploksnē.
Uz aploksnes jābūt sekojošām norādēm:
 adresāts: Ventspils Augstskola Inženieru ielā 101, Ventspilī, LV-3601.
 Iepirkumam: „Radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta metāla
konstrukcijas 2.kārtas būvdarbu veikšanas un radioteleskopa RT-32
antenas torņa 1.stāva piebūves jumta pārbūves būvuzraudzības
pakalpojumi”; identifikācijas Nr. VeA 2016/20/VP.
 iesniegšanas datums, pulksteņa laiks, iesniedzēja un saņēmēja paraksti.
 Atzīme „Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei 2016.gada
24.oktobrī plkst.11:00!”.
2.12.
Pasūtītājs pieņems tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai
piedāvājumā iekļautā finanšu informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu
atvēršanas brīdim.
2.13.
Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar Piedāvājuma
sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē
šos izdevumus neatkarīgi no konkursa norises un iznākuma.

3. Prasības Pretendentiem
3.1. Pretendents ir jebkuras Pretendenta mītnes zemes likumdošanā noteiktā
kārtībā reģistrēta (dibināta) tiesībspējīga un rīcībspējīga fiziska vai juridiska
persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā.
3.2. Pretendents atbilst Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem
Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, spēkā esošajam Būvniecības likumam un
Ministru
kabineta
2014.gada
25.februāra
noteikumiem
Nr.116
“Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” regulējumam.
3.3. Latvijā reģistrētam Pretendentam ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā.
3.4. Pretendentam (ārvalstu personai) jābūt reģistrētām tiesībām veikt
komercdarbību būvniecībā attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā.
Pretendentam (ārvalstu personai), kas nebūs reģistrēts Latvijas Republikas
Būvkomersantu reģistrā, bet, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas
tiesības, reģistrācija jāizdara līdz Līguma noslēgšanas dienai. Ja piedāvājumu
iesniedz piegādātāju apvienība, pēc Pasūtītāja pieprasījuma tai reģistrācija
Būvkomersantu reģistrā jāveic (pēc reģistrācijas komercreģistrā) līdz līguma
noslēgšanas dienai.
3.5. Līguma izpildē jānodrošina Būvuzraugs.
3.6. Pretendents pēdējo piecu gadu (2011, 2012, 2013, 2014, 2015) un 2016.gada
līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, laikā ir pabeidzis (nodevis
darbus Pasūtītājam) vismaz 1 (vienu) līdzīga rakstura būvdarbu
būvuzraudzību un veiktā darba līgumcena (EUR bez PVN) ir vienāda vai
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lielāka par piedāvāto līgumcenu attiecīgajā lotē (vai lotēs, ja piedāvājums tiek
iesniegts par vairākām lotēm), kur:
1.lotē par līdzīga rakstura darbiem tiks uzskatīti būvuzraudzības darbi, kur
viena līguma ietvaros ir veikti metāla konstrukciju izbūves vai renovācijas
būvdarbu (iekļaujot metāla konstrukciju attīrīšanu no korozijas un/vai
krāsošanu, ne mazāku kā 700 kv.m. platībā, turklāt būvdarbi veikti vismaz
18 m augstumā) būvuzraudzība.
2. un 3. lotē par līdzīga rakstura darbiem tiks uzskatīti būvuzraudzības
darbi, kur viena līguma ietvaros ir veikti metāla konstrukciju izbūves vai
renovācijas būvdarbu (iekļaujot
metāla konstrukciju metināšanas,
attīrīšanu no korozijas un/vai krāsošanu, ja darbi veikti vismaz 18 m
augstumā) būvuzraudzība.
4. lotē par līdzīga rakstura darbiem tiks uzskatīti būvuzraudzības darbi, kur
vismaz viena līguma ietvaros ir veikta sekojošu būvdarbu būvuzraudzība:
ēku jumta izbūves būvdarbi ietverot jaunas jumta konstrukcijas izveidi vai
esošās jumta konstrukcijas rekonstrukciju ne mazāku kā 700 kv.m. platībā,
ēku jumta un fasādes siltināšanas darbi,
piespiedu vēdināšanas sistēmas izveide,
ēkas elektro apgādes tīkla ierīkošana.
3.7. Pretendents iepirkuma izpildei ir spējīgs nodrošināt būvuzraugu, kurš pēdējo
5 gadu (2011., 2012., 2013., 2014., 2015.) un 2016.gada līdz piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām laikā, ir veicis vismaz vienu līdzīga rakstura
būvdarbu būvuzraudzību, kur:
1. lotē par līdzīga rakstura darbiem tiks uzskatīti būvuzraudzības darbi,
kur viena līguma ietvaros ir veikti metāla konstrukciju izbūves vai
renovācijas būvdarbu (iekļaujot
metāla konstrukciju attīrīšanu no
korozijas un/vai krāsošanu, ne mazāku kā 700 kv.m. platībā, turklāt
būvdarbi veikti vismaz 18 m augstumā) būvuzraudzība.
2. un 3. lotē par līdzīga rakstura darbiem tiks uzskatīti būvuzraudzības
darbi, kur viena līguma ietvaros ir veikti metāla konstrukciju izbūves vai
renovācijas būvdarbu (iekļaujot
metāla konstrukciju metināšanas,
attīrīšanu no korozijas un/vai krāsošanu, ja darbi veikti vismaz 18 m
augstumā) būvuzraudzība.
4. lotē par līdzīga rakstura darbiem tiks uzskatīti būvuzraudzības darbi, kur
vismaz viena līguma ietvaros ir veikta sekojošu būvdarbu būvuzraudzība:
ēku jumta izbūves būvdarbi ietverot jaunas jumta konstrukcijas izveidi vai
esošās jumta konstrukcijas rekonstrukciju ne mazāku kā 700 kv.m. platībā,
ēku jumta un fasādes siltināšanas darbi,
piespiedu vēdināšanas sistēmas izveide,
ēkas elektro apgādes tīkla ierīkošana.
3.8. Ja Pretendents paredz nodot iepirkuma līguma daļas izpildi apakšuzņēmējam
un izpildei nododamo veicamo darbu vērtība ir 20 procenti no kopējās
iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendentam savā piedāvājumā
jānorāda visi šādi apakšuzņēmēji.
4. Pretendentu atlasei jāiesniedz:
4.1. Apliecinājums un finanšu piedāvājums saskaņā ar pielikumā Nr.1 doto formu.
4.2. Pretendenta apliecinājums, ka tas atbilst Ministru kabineta 2014.gada
19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, spēkā esošajam
Būvniecības likumam un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra
noteikumiem Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” regulējumam.
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4.3. Latvijā reģistrētam Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka Pretendentam
ir atbilstoša reģistrācija Būvkomersantu reģistrā.
4.4. Pretendentam (ārvalstu personai) jāiesniedz apliecinājums, ka tam ir
reģistrētas tiesības veikt komercdarbību būvniecībā attiecīgās valsts
likumdošanā paredzētajā kārtībā.
4.5. Pretendenti, kuri līdz iesniegšanas brīdim nav reģistrēti 4.3., 4.4. punktu
norādītajos reģistros, jāiesniedz apliecinājumi, ka ja tie tiks atzīti par
uzvarētājiem, līdz līguma slēgšanas brīdim reģistrēsies LR Būvkomersantu
reģistrā vai attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā.
4.6. Apliecinājums par to, ka Pretendents veiks civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanu saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta
noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju
civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
4.7. Līguma izpildē iesaistīto Būvspeciālistu kvalifikācijas apliecinošu dokumentu
apliecinātas kopijas būvuzraudzībā (visu veidu ēkas (būves)).
4.8. Ja Būvuzraugs nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā Pretendenta
līgumdarbinieks, tad jāiesniedz savstarpējā vienošanās vai līguma kopija par
darbu konkrētā iepirkuma ietvaros, kurā norādīts, ka Būvuzraugs reģistrēsies
Būvkomersanta reģistrā pie Pretendenta, ja Pretendents tiks atzīts par
uzvarētāju.
4.9. Atbildīgā Būvspeciālista rakstiskus apliecinājumus par gatavību veikt
piedāvājumā minētos darbus nolikumā norādītajā līguma izpildes laikā.
4.10.
Apliecinājums, ka Pretendents ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju,
kā arī patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.
4.11.
Pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments (izziņa no Uzņēmumu
reģistra vai tās kopija, vai cits dokuments, kas apliecina pārstāvības tiesības),
gadījumā, ja apliecinājumu un finanšu piedāvājumu paraksta pilnvarotā
persona, jāpievieno arī pilnvara (oriģināls vai Pretendenta apstiprināta kopija).
4.12.
Iepirkuma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, ja tādi ir, norādot
% (procentuālo) attiecību no kopējā darba apjoma līgumsummas. Savstarpēji
noslēgto vienošanos par attiecīgo darbu veikšanu.
4.13.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, jāiesniedz visu dalībnieku
parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka visi dalībnieki kopā un atsevišķi ir
atbildīgi par līguma izpildi, kurā norādīts atbildīgais apvienības dalībnieks un
pārstāvis, kas pilnvarots iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt personu apvienību
iepirkuma procedūras ietvaros. Jāiesniedz apliecinājums, ka uzvaras gadījumā
līdz iepirkuma līguma slēgšanai personu apvienība tiks reģistrēta
Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā.
4.14.
Informācijai par Pretendenta pieredzi jāiesniedz apliecinājuma formā
saskaņā ar pielikumā Nr.4 doto formu.
4.15.
Iepirkuma izpildei piedāvātā būvuzrauga parakstīts dzīves gājuma
apraksts (CV), kurā ietverta informācija, kas apliecina atbilstību 3.7.punkta
prasībām, un kurā būvuzraugs apliecina gatavību piedalīties Iepirkuma līguma
izpildē, ja Pretendnets tiks atzīts par uzvarētāju un noslēgts Pakalpojuma
līgums.
4.16.
Apliecinājums, ka sarakste iepirkuma „ Radioteleskopa RT-32 spoguļa
virsmas balsta metāla konstrukcijas 2.kārtas būvdarbu veikšanas un
radioteleskopa RT-32 antenas torņa 1.stāva piebūves jumta pārbūves
būvuzraudzības pakalpojumi” ar Pasūtītāju tiks veikta pa pastu, faksu vai epastu (tikai tad, ja ir elektroniskais paraksts), norādot Pretendenta faktisko
pasta adresi, faksa nr. vai e-pastu (norādīt tikai izvēlēto sarakstes veidu).
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4.17.
Ja Pretendents neatbildīs augstāk norādītajām pretendentu atlases
prasībām vai nebūs iesniegti visi prasītie dokumenti, vai dokumenti nebūs
noformēti atbilstoši nolikuma prasībām, tad pretendents tiks izslēgts no
tālākas darbības iepirkuma procedūrā. Vērtējot tiks ņemts vērā trūkumu
būtiskums un to ietekme uz iespēju izvērtēt pretendenta atbilstību
kvalifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu pēc būtības.
4.18.
Komisijai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no pretendenta
apstiprinājumu tam, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst noteiktajām
prasībām.

5. Tehniskais piedāvājums:
5.1. Pretendents, atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentācijā norādītajām
Pasūtītāja prasībām, sniedz savu plānoto darbību aprakstu (tai skaitā iekļaujot
atsauces uz piemērojamiem normatīviem), kas nodrošinās Iepirkuma
dokumentācijā norādīto būvuzraudzības uzdevumu izpildi.

6. Finansiālajā piedāvājumā jāietver:
6.1. Apliecinājums un finanšu piedāvājums saskaņā ar pielikumā Nr.1 doto formu.
6.2. Līgumcena jānorāda EUR bez PVN.

7. Pretendentu atlase, piedāvājumu pārbaude un vērtēšana
7.1. Pretendentu atlasi, piedāvājumu pārbaudi un izvērtēšanu veic Ventspils
Augstskolas Iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija).
7.2. Katra lote tiek vērtēta atsevišķi.
7.3. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8².panta 7.daļai, Iepirkuma komisija
pirms piedāvājumu vērtēšanas pārbauda visus Pretendentus un Publisko
iepirkumu likuma 8.²panta 5.daļas 3.punktā minētos subjektus, kas reģistrēti
Latvijā, vai viņi nav izslēdzami no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma 8².panta 5.daļas 2.punktu.
7.4. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu un pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un Publisko
iepirkumu likuma 8.²panta 5.daļas 3.punktā minētiem subjektiem, Iepirkuma
komisija pieprasīs, lai Pretendents 10 (desmit) darbdienu laikā pēc
pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas iesniedz attiecīgās
kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecinās, ka uz minētām personām
neattiecas 8.²panta piektās daļas 2.punkta noteiktie gadījumi.
7.5. Ja 7.2. punktā iegūtajā informācijā no informācijas sistēmas par nodokļiem
tiks norādīts, ka nodokļu parāda kopsumma pārsniedz 150 euro, Iepirkuma
komisija informēs Pretendentu par to, ka tam un Publisko iepirkumu likuma
8.²panta 5.daļas 3.punktā minētiem subjektiem konstatēti nodokļu parādi, tajā
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā
pārsniedz 150 euro, un Pretendentam 10 (desmit) dienu laikā pēc informācijas
izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas būs jāiesniedz izdruka no Valsts
ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka
Pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 8.²panta 5.daļas 3.punktā
minētiem subjektiem nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
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7.6. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā, ja Pretendents atbilst
8.²panta 5.daļā norādītajiem gadījumiem, kā arī ja nav iesniegti 7.4. un 7.5.
punktā noteiktajā termiņā prasītie dokumenti.
7.7. Pretendenti, kuri neatbilst atlases prasībām, tiks noraidīti un izslēgti no tālākās
dalības iepirkuma procedūrā, ņemot vērā trūkumu būtiskumu un to ietekmi uz
iespēju izvērtēt pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un iesniegto
piedāvājumu pēc būtības.
7.8. Pēc Pretendentu atlases Komisija veic iepirkuma nolikumam atbilstošo
piedāvājumu vērtēšanu.
7.9. Pēc pretendentu atlases un iepirkuma nolikumam atbilstošo piedāvājumu
vērtēšanas, veic Pretendentu iesniegto tehnisko piedāvājumu atbilstību.
7.10.
Par uzvarētāju tiks atzīts pretendenta piedāvājums ar viszemāko
piedāvāto līgumcenu (pēc aritmētisko kļūdu labojumiem, ja tādas ir), ja
gan Pretendents, gan tā iesniegtais piedāvājums ir atzīts par atbilstošu
iepirkuma nolikuma un tā pielikumu prasībām, kā arī piedāvājumā ir
iekļautas pilnīgi visas ar iepirkuma izpildi saistītās izmaksas.
7.11.
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8².panta 7.daļai, Iepirkuma
komisija pārbauda Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 8.²panta 5.daļas
3.punktā minētos subjektus, ka dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iegūstot informāciju no informācijas
sistēmas, kurā ir apkopota informācija no Uzņēmumu reģistra par Pretendenta
maksātnespējas un likvidācijas procesu un informāciju par saimnieciskās
darbības apturēšanu, kā arī informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta par
nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
7.12.
Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu un pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un
Publisko iepirkumu likuma 8.²panta 5.daļas 3.punktā minētiem subjektiem,
Iepirkuma komisija pieprasīs, lai Pretendents 10 (desmit) darbdienu laikā pēc
pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas iesniedz attiecīgās
kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecinās, ka uz minētajām personām
neattiecās 8.²panta piektajā daļā noteiktie gadījumi.
7.13.
Ja 7.11. punktā iegūtajā informācijā no informācijas sistēmas par
nodokļiem tiks norādīts, ka nodokļu parāda kopsumma pārsniedz 150 euro,
Iepirkuma komisija informēs Pretendentu par to, ka tam un Publisko
iepirkumu likuma 8.²panta 5.daļas 3.punktā minētiem subjektiem, konstatēti
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un Pretendentam 10 (desmit) dienu
laikā pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas būs jāiesniedz
izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par
to, ka Pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 8.²panta 5.daļas 3.punktā
minētiem subjektiem, nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
7.14.
Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no 8.²panta
5.daļas norādītiem gadījumiem, kā arī ja nav iesniegti 7.12. un 7.13. punktā
noteiktajā termiņā prasītie dokumenti.
7.15.
Ja Pretendents tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkumā, tad Iepirkuma
komisija pārbauda nākamā pēc zemākās cenas Pretendenta atbilstību, ja gan
Pretendents un Publisko iepirkumu likuma 8.²panta 5.daļas 3.punktā minēti
subjekti un to iesniegtais piedāvājums ir atzīts par atbilstošu iepirkuma
nolikuma un tā pielikumu prasībām, kā arī piedāvājumā ir iekļautas pilnīgi
visas ar iepirkumu saistītās izmaksas, vai uz to, vai 8.²panta 5.daļas 3.punktā
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minētiem subjektiem nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 82.panta
5.daļā minētie apstākļi (Nolikuma 7.11., 7.12. punkti).

8. Pakalpojuma līguma slēgšana
8.1. Pakalpojuma līguma formu (pielikums Nr.3) piedāvā Pasūtītājs, kura
nosacījumi pretendentam jāpieņem, ja nolēmis piedalīties iepirkumā.
8.2. Pakalpojuma līgums starp Pasūtītāju un iepirkuma uzvarētāju tiks noslēgts
līdz piedāvājuma derīguma termiņa beigām.
8.3. Gadījumā, ja iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt pakalpojuma līgumu vai
nenoslēdz to pasūtītāja noteiktajā termiņā, Komisija lemj par līguma slēgšanu
ar Pretendentu, kurš piedāvājis otro zemāko līgumcenu, ja gan šis
Pretendents, gan viņa iesniegtais piedāvājums ir atzīts par atbilstošu
iepirkuma nolikuma un tā pielikumu prasībām, kā arī viņa piedāvājumā ir
iekļautas pilnīgi visas ar iepirkumu saistītās izmaksas un uz Pretendentu nav
attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 8².panta 5.daļā minētie apstākļi
(Nolikuma 7.11., 7.12.punkti).
8.4. Iepirkuma procedūras organizēšana neparedz obligātu Pakalpojuma līguma
slēgšanu. Pakalpojuma līgums tiks slēgts tikai gadījumā, ja tā izpildei tiks
piešķirts finansējums. Par finansējuma pieejamību Pasūtītājs informēs
Izpildītāju ne vēlāk kā 2 (divas) kalendārās nedēļas pirms Pakalpojuma
līguma noslēgšanas.
8.5. Pakalpjuma līguma izpildes apjoms un termiņš var tikt grozīts atbilstoši
Pakalpojuma līguma projekta nosacījumiem.
8.6. Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkuma procedūras ietvaros atteikties no Pakalpojuma
līguma slēgšanas jebkurā no lotēm, nemainot Pretendenta finanšu
piedāvājumā norādītos izcenojumus, sekojošā secībā:
3.lote BK apakšējās daļas renovācijas būvdarbu uzraudzība;
2.lote BK platformu renovācijas būvdarbu uzraudzība;
1.lote BK elementu iekšējo virsmu antikorozijas aizsardzības būvdarbu
uzraudzība.
8.7. Pasūtītājs patur tiesības (pēc iepirkuma) līguma izpildes darbības laikā,
nepieciešamības gadījumā objektīvu iemeslu dēļ, attiecīgi noformējot
papildus vienošanās ar Izpildītāju grozīt līgumu, ja spēkā esošajos
normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi attiecībā uz nodokļiem un nodevām.
8.8. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi,
Pasūtītājs savā mājas lapā internetā http://venta.lv ievieto attiecīgi iepirkuma
līgumu vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai
kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma
un tā grozījumu teksts ir pieejams Pasūtītāja mājaslapā internetā ne mazāk kā
36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas.

9. Komisijas un Pasūtītāja pienākumi
9.1. Izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus.
9.2. Noteikt iepirkuma uzvarētāju, vai lemt par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties
nevienu piedāvājumu.
9.3. Nodrošināt, lai līdz piedāvājumu atvēršanai netiktu izpausts iepirkuma
piedāvājumu iesniedzēju saraksts.
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9.4. Pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma rezultātiem pasutītājs trīs darba dienu
laikā vienlaikus informē visus pretendentus, saskaņā ar katra Pretendenta
4.13. punktā minēto sarakstes veidu, par pieņemto lēmumu attiecībā uz
iepirkuma līguma slēgšanu.
9.5. Pasūtītājs ne vēlāk par dienu, kad informējis visus Pretendentus par iepirkumā
izraudzīto Pretendentu, ievieto savā mājas lapā internetā lēmumu par
iepirkuma rezultātiem, nodrošinot brīvu un tiešu elektronisko pieeju.
9.6. Ja Pretendents rakstiski pieprasa lēmumu par iepirkuma rezultātiem, Komisija
to nosūta trīs darba dienu laikā.
9.7. Ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta, pasūtītājs triju darbdienu
laikā informē visus Pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma
procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta, kā arī ievieto šo informāciju savā
interneta mājas lapā.
9.8. Pasūtītājs piecu darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas publicē informatīvo
paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
internetā.
9.9. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums, Pasūtītājs savā
mājaslapā internetā ievieto iepirkuma līguma tekstu, atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

10.Komisijas un Pasūtītāja tiesības
10.1.
Pieprasīt papildus informāciju no Pretendentiem.
10.2.
Pieaicināt Komisijas darbā neatkarīgus ekspertus. Ekspertu
vērtējumiem ir rekomendējošs raksturs.
10.3.
Izslēgt no dalības iepirkumā Pretendentus, kuri paši vai viņu iesniegtie
piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām.
10.4.
Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā iepirkuma posmā pārtraukt iepirkuma
procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
10.5.
Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar Iepirkuma komisijas izraudzīto
Pretendentu.
10.6.
Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu daļā, ja piedāvājums pārsniedz
pasūtītāja finanšu iespējas.

11.Pretendenta tiesības
11.1.
Iesniedzot savu piedāvājumu iepirkumam, līdz piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu.
11.2.
Ieinteresētajiem pakalpojumu sniedzējiem, pretendentiem ir ieteicams
iepazīties ar objektu klātienē, lai precīzāk novērtētu tehniskās specifikācijas
prasības.
11.3.
Par objekta iespējamo apskati var vienoties ar Iepirkuma procedūras
nolikumā minēto kontaktpersonu. Objekta apskate ir iespējama darba dienās
ne vēlāk kā 2 (divas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa,
vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš piesakoties pie Iepirkuma procedūras
nolikumā minētās kontaktpersonas.
11.4.
Ja Iepirkuma komisija informāciju par Pretendentu, kura ir pamats
Pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no
kompetentas institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, Pretendents ir
tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad
Iepirkuma komisijas iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
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11.5.

Saņemt informāciju par iepirkuma rezultātiem.

12.Pretendenta pienākumi
12.1.
Iesniedzot savu piedāvājumu, ievērot visus iepirkuma nolikumā
minētos nosacījumus kā pamatu iepirkuma izpildei un uzņemties risku šī
iepirkuma sakarā.
12.2.
Komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas
pieprasītajiem paskaidrojumiem par piedāvājumu.
12.3.
Piedaloties iepirkumā, ievērot iepirkuma nolikuma, tai skaitā
pielikumu prasības, kā arī Publisko iepirkumu likuma un citu iepirkumu
kārtību reglamentējošo likumdošanas normatīvo aktu noteikumus.
12.4.
Nekavējoši pa faksu vai e-pastu sniegt apstiprinājumu par visu
saraksti, kas ir saņemta no Pasūtītāja.
Pielikumā kā iepirkuma nolikuma neatņemamas sastāvdaļas ir pievienoti:
1.
2.
3.
4.

Apliecinājums un finanšu piedāvājums (pielikums Nr.1)
Tehniskā specifikācija (pielikums Nr.2)
Pakalpojuma līguma projekts (pielikums Nr.3)
Apliecinājums par Pretendenta līdzšinējo pieredzi (pielikums Nr.4)
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Pielikums Nr.1
Iepirkumam „Radioteleskopa RT-32
spoguļa virsmas balsta metāla
konstrukcijas 2.kārtas būvdarbu
veikšanas un radioteleskopa RT-32
antenas torņa 1.stāva piebūves jumta
pārbūves būvuzraudzības pakalpojumi”
ident.Nr.VeA 2016/20/VP nolikumam

APLIECINĀJUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
__________ , ____. gada _________
(vieta lokatīvā)

„Radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta metāla konstrukcijas
2.kārtas būvdarbu veikšanas un radioteleskopa RT-32 antenas torņa
1.stāva piebūves jumta pārbūves būvuzraudzības pakalpojumi”
Pārskatot augstāk minētā iepirkuma dokumentāciju, Pretendents <pretendenta
nosaukums>*, reģ.Nr. <reģistrācijas nr>*, <vadītāja vai pilnvarotās personas amats,
vārds un uzvārds>* personā ar šī pieteikuma iesniegšanu:
Piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā „Radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas
balsta metāla konstrukcijas 2.kārtas būvdarbu veikšanas un radioteleskopa RT-32
antenas torņa 1.stāva piebūves jumta pārbūves būvuzraudzības pakalpojumi”,
iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.VeA 2016/20/VP);
1. Piedāvā veikt šo pakalpojumu saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tehnisko
specifikāciju par šādu līgumcenu EUR _______ (līgumcena vārdiem), t.sk.:

Lotes
Nr.

1.

2.
3.
4.

Iepirkuma lotes nosaukums

Darba
izpildes
vienība
(Cilvēk
stundu
skaits,
ietverot
visas ar
būvuzraudz
ību saistītās
izmaksas)
c/h

Darba
izpildes
vienības cena
(Cilvēk
stundas
likme,
ietverot visas
ar
būvuzraudzīb
u saistītās
izmaksas)
EUR, bez
PVN)

Līgumcena
(EUR)

BK elementu iekšējo virsmu
antikorozijas aizsardzības būvdarbu
uzraudzība
BK platformu renovācijas būvdarbu
uzraudzība
BK apakšējās daļas renovācijas
būvdarbu uzraudzība
Antenas torņa 1.stāva piebūves jumta
pārbūves būvdarbu uzraudzība
KOPĀ LĪGUMCENA (bez PVN)
EUR:
PVN (saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem) EUR:
KOPĀ LĪGUMSUMMA (ar PVN)
EUR:
Līgumcena jānorāda euro bez pievienotās vērtības nodokļa.
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2. Pretendenta pieprasītais avanss ______% no kopējās līgumsummas (pieprasītais
avanss nedrīkst pārsniegt 20% no līgumsummas).
3. Apliecina, ka līgumcenā ietvertas visas tās izmaksas, kas nepieciešamas
pakalpojuma kvalitatīvai izpildei.
4. Apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma procedūras dokumentāciju un apņemas
ievērot tajā minētās prasības.
5. Apliecina, ka ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju, kā arī patiesu informāciju
savas kvalifikācijas novērtēšanai.
6. Apliecina, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Līgums, tad Pretendents
veiks savu un būvuzrauga civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz visu
būvniecības un garantijas laiku, saskaņā ar LR MK noteikumos Nr.502
“Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības
obligāto apdrošināšanu” noteikto.
7. Apliecina ka sarakste iepirkuma „Radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta
metāla konstrukcijas 2.kārtas būvdarbu veikšanas un radioteleskopa RT-32 antenas
torņa 1.stāva piebūves jumta pārbūves būvuzraudzības pakalpojumi” ar Pasūtītāju
tiks veikta pa <faksu, vai e-pastu (tikai tad ja ir drošs elektronisks paraksts), vai
pastu>* norādot <faksa nr., vai e-pasta adresi, vai faktisko pasta adresi>*.
(norādīt tikai izvēlēto sarakstes veidu)
8. Apliecina sava piedāvājuma spēkā esamību ne mazāk kā _____ (vārdiem) mēnešus
no pēdējās piedāvājumu iesniegšanas dienas;
9. Garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.
_______________________
Paraksts

z.v.
Pretendenta adrese
____________________________________________________________________,
tālruņa un faksa numuri, e-pasta adrese
____________________________________________________________________.
Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds
_____________________________________________________________________
Piedāvājumu aizpilda datordrukā un to paraksta pretendenta vadītājs
* aizpildīt parasīto informāciju
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Pielikums Nr.2
Iepirkumam „Radioteleskopa RT-32
spoguļa virsmas balsta metāla
konstrukcijas 2.kārtas būvdarbu
veikšanas un radioteleskopa RT-32
antenas torņa 1.stāva piebūves jumta
pārbūves būvuzraudzības pakalpojumi”
ident.Nr.VeA 2016/20/VP nolikumam

Tehniskā specifikācija
1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA
Šī tehniskā specifikācija ir funkcionāla un tā nav uzskatāma par detalizētu
pakalpojumu aprakstu, kas Izpildītājam jāsniedz iepirkuma līguma izpildes laikā.
Darba uzdevums sevī ietver Pasūtītāja prasības, kuras Pretendentam Piedāvājuma
sagatavošanas laikā ir uzmanīgi jāizanalizē un jāņem vērā.
Ieinteresētajiem pakalpojumu sniedzējiem, pretendentiem ir ieteicams iepazīties ar
objektu klātienē, lai precīzāk novērtētu tehniskās specifikācijas prasības.
Par objekta apskati var vienoties ar Iepirkuma procedūras nolikumā minēto
kontaktpersonu. Objekta apskate ir iespējama darba dienās ne vēlāk kā 2 (divas)
dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa, vismaz 3 (trīs) darba dienas
iepriekš piesakoties pie Iepirkuma procedūras nolikumā minētās kontaktpersonas.
Iepirkums ir sadalīts lotēs, lai ierobežota budžeta apstākļos pasūtītājam būtu iespēja
izvēlēties prioritāros darbus, atsakoties no mazāk prioritāriem darbiem, gadījumā, ja
piedāvātās līgumcenas neatbildīs pasūtītāja budžeta iespējām.
Objekta nosaukums: “Radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta metāla
konstrukcijas 2.kārtas būvdarbu un radioteleskopa RT-32
antenas torņa 1.stāva piebūves jumta pārbūves būvuzraudzība
(turpmāk - Objekts)”
Objekta adrese:
“Viraki”, Ances pagasts, Ventspils novads, Latvija
Pasūtītāja nosaukums, adrese: Ventspils Augstskola, Inženieru ielā 101, Ventspilī
Iepirkuma priekšmets: Radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta metāla
konstrukcijas 2.kārtas būvdarbu veikšanas un radioteleskopa RT32 antenas torņa 1.stāva piebūves jumta pārbūves būvuzraudzības
pakalpojumi.
Līguma izpildes laiks: ne mazāk kā trīs mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
2. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA PAR OBJEKTU
2.1. Atsevišķi apkārtējās vides apstākļi objekta atrašanās vietā:
2.1.1. Āra temperatūras svārstības -35...+40 C
2.1.2. Vidējais mēneša nokrišņu daudzums robežās no 25mm līdz 85mm
2.1.3. Vēja ātrums no 0 līdz 44 m/s
2.1.4. Sniega noslodze :

1,0 kN/ m²

2.1.5. Seismiskā slodze:

saskaņā ar LBN 005-99
14

2.2.

Radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta režģa tehniskais raksturojums:

2.2.1. kopējais balsta režģa metāla konstrukciju daļu skaits: ~20 000* vienības, t.sk.:
2.2.1.1.

metāla stieņi – 448 gab. ,

2.2.1.2.

caurules – 5846 gab.,

2.2.1.3.

kvadrātveida caurules – 80 gab.,

2.2.1.4.

L veida metāla profili - 6850 gab.;

2.2.1.5.

U veida metāla profili – 7024 gab.

* nav ietverts savienojošo mezglu skaits
3. VISPĀRĒJS BŪVDARBU APRAKSTS
3.1. Veicamie darbi: Tehniskajā specifikācijā ietverts paredzamā līguma ietvaros
veicamo darbu uzskaitījums. Pretendentam piedāvājuma līgumcenā jāiekļauj visas
izmaksas, kas saistītas ar līguma priekšmeta izpildei nepieciešamajiem darbiem,
kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu iepirkuma līguma sekmīgu realizāciju.
3.1.1. Radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta metāla konstrukcijas
vienkāršotās renovācijas darbu 2.kārta sevī ietver radioteleskopa RT-32 spoguļa
virsmas balsta režģa renovāciju, ietverot šādus mezglus:
3.1.1.1.
BK (spoguļa virsmas metāla balsta konstrukcija);
3.1.1.2.
Sekundārā spoguļa balsta konstrukcijas kājas;
3.1.1.3.
BK Apakšējā daļa.
3.2. Vienkāršotās renovācijas darbu būvuzraudzība (1-3 lotei) veicama atbilstoši
izstrādātajai detalizētajai tehniskajai dokumentācijai (turpmāk – Projekta
dokumentācija), tai skaitā paredzot šādus darbus, kas Iepirkuma priekšmetā
iekļauti šādās lotēs:
3.2.1. 1.lote
BK
elementu
iekšējo
virsmu antikorozijas
aizsardzības
būvdarbu
uzraudzība

BK segmentu metāla konstrukciju iekšējo virsmu
antikorozijas apstrāde.

3.2.1.1.

Pirms darbu izpildes jāveic esošo metāla konstrukciju sagatavošana
apstrādei – jāveic cauruļu attīrīšana no korozijas atliekām, netīrumiem
(piem., mehāniski un ar saspiestu gaisu) līdz pakāpei, kas nodrošina
antikorozijas pārklājuma iestrādi saskaņā ar ražotāja tehnoloģiju.
BK konstrukcijas elementu iekšējā antikozijas apstrāde jāveic saskaņā ar
Projekta dokumentāciju (21.4.sadaļa), t.sk. pielietojot vai nu tajā
rekomendēto
materiālu
Chemetall
Ardrox®
AV
15
(http://chemetall.com/TechnicalFiles/tds/TDS_Ardrox_Av_15_Formerly_Dinitrol_en.pdf.pdf)vai
materiālu, kas spēj nodrošināt funkcionāli līdzvērtīgu rezultātu (t.sk.
iespējams klāt uz korodējušas virsmas, veido slāni korozijas
aizsardzībai,
mitruma
atgrūšanai
piem.,
Owatrol
eļļu
(http://owatrol.com/media/ften_rustolowatrol__092704700_1148_18092
014.pdf)).
Pēc darbu pabeigšanas antikorozijas materiāla iestrādes aprīkojums pilnā
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komplektācijā un materiāli divu gadu apkopei nododama Pasūtītājam
(atbilstoši tehniskās specifikācijas 4.16.punktam).
Sekundārā spoguļa balsta konstrukciju iekšējo virsmu
antikorozijas apstrāde.

3.2.1.2.

Esošo metāla konstrukciju sagatavošana apstrādei – jāveic cauruļu
iekšējo virsmu attīrīšana no rūsas atliekām, netīrumiem (piem.,
mehāniski un ar saspiestu gaisu) līdz pakāpei, kas nodrošina
antikorozijas pārklājuma iestrādi saskaņā ar ražotāja tehnoloģiju. Pirms
tam jāveic antenas spoguļa virsmas un regulēšanas mehānisma
apklāšana tādā apjomā, lai mehāniski nebojātu spoguļa virsmu ar
netīrumiem, pretkorozijas aizsardzības līdzekļiem. Jāņem vērā gan darbu
sagatavošanā, gan izpildē, ka jāparedz minimāla pārvietošanās pa
antenas spoguļa virsmu, pārvietojoties jāstaigā pa paneļu salaidumu
vietām vai jāierīko slodzi sadalošus pārvietošanās celiņus (tā, lai
mehāniski nebojātu antenas spoguļa virsmu, piem., pārvietojamas virvju
kāpnes).
Esošo metāla konstrukciju iekšējo virsmu apstrāde.
Darbi veicami augstumā, to izpildei var tikt izmantota
pacēlāju tehnika vai izveidotas sastatnes, vai izmantots alpīnistu
darbs.

3.2.1.3.

3.2.2. 2.lote
platformu
renovācijas
būvdarbu
uzraudzība

Apkalpes pārvietošanās laipu izvietošana uz metāla
konstrukcijām.

BK 3.2.2.1.

Iepriekš veikto renovācijas (1.etapa) darbu laikā demontētas
vecās korodējušās laipas, pa kurām pārvietoties konstrukcijas
apkopes laikā. Tādēļ jāveic jaunu laipu izvietošana. Laipu
izveide jāveic saskaņā ar Projekta dokumentāciju, t.sk. rasējumu
VTP1-DWG-21340-10-01. Pieļaujama laipu izveidošana
izmantojot rūpnieciski gatavas metāla laipas, tās montējot tā, lai
laipas izmantojamas kā enkura punkts drošības virvei. Laipām
jābūt cinkotām vai no nerūsējošā tērauda. Pieļaujama laipu
uzstādīšana gan metinot, gan skrūvējot. Ja laipas tiek paredzētas
uzstādīt pieskrūvējot, jānodrošina, ka tiek ievietotas atdalošas
starplikas starp ievietojamiem elementiem un BK struktūras
elementiem (lai nepieļautu BK elementu, to krāsojuma
bojāšanu). Pirms darbu veikšanas risinājums saskaņojams ar
Pasūtītāju. Laipu montāžas laikā bojātais BK elementu
krāsojums jāatjauno saskaņā ar Projektā noteikto krāsošanas
programmu.
3.2.2.2.
Apkalpes pārvietošanās margu (metāla trošu) izveide
visos segmentos pie metāla konstrukcijām, lai nodrošinātu
enkura punktu drošības virvei. Margu izveide jāveic saskaņā ar
Projekta dokumentāciju, t.sk. rasējumu VTP1-DWG-21340-1001.
Darbi veicami augstumā, to izpildei var tikt izmantota
pacēlāju tehnika vai izveidotas sastatnes, vai izmantots alpīnistu
darbs.

3.2.2.3.
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3.2.3. 3.lote
apakšējās
renovācijas
būvdarbu
uzraudzība

Metāla konstrukcijas sagatavošana krāsošanai – vizuāla
BK 3.2.3.1.
metāla
konstrukciju
un tās metinājuma vietu inspekcija, vecās
daļas
krāsas un rūsas kārtas noņemšana (ar metodēm, kas nebojā
zemāk esošās mehāniskās daļas, piem., ar ūdens strūklu, rokas
instrumentiem v.tml.
Metinājuma šuvju remonts, pagaidu gruntēšana pirms
krāsošanas. Pēc metinājumu veikšanas jāveic metinājumu
neatkarīga inspekcija (kas jāiekļauj darbu izmaksās).

3.2.3.2.

Metāla konstrukciju ārējo virsmu krāsošana atbilstoši
Projekta dokumentācijai (Hempadur Zinc grunts slāni neuzklāj,
pārējo krāsošanas programmu veic atbilstoši Projekta
dokumentācijai).

3.2.3.3.

Darbi veicami augstumā, to izpildei var tikt izmantota
pacēlāju tehnika vai izveidotas sastatnes, vai izmantots alpīnistu
darbs.

3.2.3.4.

3.3.
Radioteleskopa RT-32 antenas torņa un 1. Stāva piebūves jumta pārbūve (4.
lote) :
3.3.1. 4.lote
3.3.1.1.
Darbi veicami atbilstoši Būvprojektam “Radioteleskopa
Antenas
torņa
RT-32 antenas torņa un 1. Stāva piebūves jumta pārbūve,
1.stāva piebūves
“Virakos”, Irbenē, Ances pagastā, Ventspils novadā”, t.sk.:
jumta
pārbūves
3.3.1.2.
Nojaucams 1. stāva piebūves jumta segums un esošais
būvdarbu
siltinājums un hidroizolācijas slāņi līdz nesošajai betona
uzraudzība
pārseguma plātnei;
3.3.1.3.

Jaunu slīpu jumta konstrukciju izbūve no koka kopnēm,
kas netraucētu radioteleskopa darbību;

3.3.1.4.

Ierīkojams pārseguma plātnes
atbilstoši normatīvajām prasībām;

siltinājuma

slānis

Atjaunojams plātnes izlīdzinošā betona virskārtas slānis;

3.3.1.5.
3.3.1.6.

Ierīkojama jauna lietus ūdens novadīšanas sistēmas
konstrukcija no jaunizveidotā jumta klāja;

3.3.1.7.

Veicama visas pārseguma plātnes iekšējās apdares
atjaunošana, t.sk. darba stiegrojuma korozijas slāņa likvidēšanu;

3.3.1.8.

Torņa balsta sienu konstrukcijām ierīkojams siltinājums,
pirms tam nojaucot esošo, ar jaunas apdares ierīkošanu;

3.3.1.9.

Piebūves ēkas fasādes bojāto vietu atjaunošanu;

3.3.1.10.
Ierīkojamas jaunas kāpnes uz apkalpes platformu no
atvieglotām metāla konstrukcijām;
3.3.1.11.

Jumta karnīzes mezgla pārbūve;

3.3.1.12.

Fasādes esošo ārējo sienu atjaunošana: izdrupumu un
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plaisu aizdare, fasādes dekoratīvā apdare un krāsojums;
3.3.1.13.

Karnīzes margu metāla elementu nojaukšana;

3.3.1.14.

Ēkas betona apmales un ieejas lieveņu atjaunošana;

3.3.1.15.
Serveru telpas ventilācija - liekā siltuma, kas rodas no
serveru darbības rezultātā , novadīšana uz būves 3. stāvu
(vadības ierīču telpu), tās apsildei;
3.3.1.16.

Gaisa pieplūdes serveru telpā no koridora izveide;

3.3.1.17.
Piespiedu nosūces ventilācijas sistēmas izveide no dušas
telpas, priekštelpas un WC;
3.3.1.18.

Iekšējo elektroapgādes un apgaismojuma tīklus izveide.

4. VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS DARBU PLĀNOŠANAI UN IZPILDEI.
4.1. Būvuzraugs veic pilnu būvniecības darbu uzraudzību, saskaņā ar Latvijas
un ES tiesību normām un normatīvo aktu prasībām, kā arī ņmeto vērā noslēgtos
līgumus starp Pasūtītāju un Būvdarbu veicēju.
4.2. Būvuzrauga uzdevums, tiesības un pienākumi noteikti līgumprojektā.
4.3. Telpas Pakalpojuma sniegšanai un aprīkojums:
4.3.1. būvuzraugam jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar nepieciešamajiem
resursiem Pakalpojuma sniegšanai gan telpās Pakalpojuma sniegšanai, gan
savā birojā;
4.3.2. būvuzraugs nodrošina, lai tam būtu darbam nepieciešamais aprīkojums, kā
arī palīgpersonāla nodrošinājums.
4.4. Būvuzraugs atbildība:
4.4.1. būvdarbu norises uzraudzība tiek veikta atbilstoši Būvniecības likuma un
tam pakārtoto normatīvo aktu prasībām, Projekta dokumentācijai un
Pasūtītāja rīkojumiem;
4.4.2. būvdarbu īstenošana tiek veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
4.4.3. būvuzraugs atbildīgs, lai Būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un Projekta
dokumentācijai atbilstoši būvizstrādājumi;
4.4.4. būvuzraugs atbildīgs par neplānotajiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie
radušies būvuzrauga vainas dēļ;
4.4.5. būvuzraugs atbildīgs par Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem
zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ;
4.4.6. ja būvuzraugs ir parakstījis konstrukciju vai darbu pieņemšanas aktu un ir
notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana,
būvuzrauga un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo
nosaka Valsts būvinspekcijas organizētās ekspertīzes atzinumā.
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Pielikums Nr.3
Iepirkumam „Radioteleskopa RT-32
spoguļa virsmas balsta metāla
konstrukcijas 2.kārtas būvdarbu
veikšanas un radioteleskopa RT-32
antenas torņa 1.stāva piebūves jumta
pārbūves būvuzraudzības pakalpojumi”
ident.Nr.VeA 2016/20/VP nolikumam

PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr.______(projekts)
2016.gada ____________

Ventspilī

Ventspils Augstskola, reģistrācijas Nr.90000362426, juridiskā adrese: Inženieru iela
101, Ventspils, LV-3601, (turpmāk – Pasūtītājs), tās ________________ personā, kas
darbojas uz ___________________________ pamata, un _____________________,
reģistrācijas
Nr.
________________,
juridiskā
adrese:
_________________________________________ (turpmāk – Izpildītājs), tās
_____________________ personā, kas darbojas saskaņā ar __________________,
turpmāk Pasūtītājs un Izpildītājs kopā saukti – Līdzēji un katrs atsevišķi Līdzējs,
pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta
metāla konstrukcijas 2.kārtas būvdarbu veikšanas un radioteleskopa RT-32 antenas
torņa 1.stāva piebūves jumta pārbūves būvuzraudzības pakalpojumi”, iepirkuma
identifikācijas Nr. VeA 2016/20/VP (turpmāk tekstā – Iepirkums), rezultātiem un
iepirkumu komisijas 2016.gada _____._______________ lēmumu un Izpildītāja
iesniegto piedāvājumu Iepirkumam (turpmāk tekstā – Piedāvājums), noslēdz Līgumu
(turpmāk – Līgums) ar šādiem noteikumiem:
1. Līguma priekšmets.
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un
darbaspēku organizēt un veikt Būvuzraudzības darbus (turpmāk – Darbi)
saskaņā ar Iepirkuma prasībām, Izpildītāja Piedāvājumu (pielikums Nr.1.),
Līgumā noteiktajā apjomā kvalitātē un termiņā.
1.2. Izpildītājs garantē, ka tam ir visas nepieciešamās reģistrācijas apliecības un
/vai sertifikāti, materiāltehniskais nodrošinājums, kvalificēts personāls,
zināšanas un iemaņas, Līgumā paredzēto Darbu izpildei saskaņā ar Izpildītāja
Piedāvājumu un tā pielikumiem, kā arī citiem iesniegtajiem dokumentiem.
2. Darbu izpildes termiņi.
2.1.Izpildītājs uzsāk Darbus ne vēlāk kā 5 kalendāro dienu laikā pēc Līguma spēkā
stāšanās dienas.
2.2. Darbu izpildes termiņš ir ne ilgāk kā līdz ________________________ no
Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
2.3.Jebkādi grozījumi Darbu izpildes termiņā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir
devuši piekrišanu un tos ir parakstījuši Līdzēji.
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2.4.Pamatots pieprasījums par Darbu izpildes termiņa pagarinājumu Izpildītājam ir
jāiesniedz izskatīšanai Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc tādu apstākļu,
kas varētu aizkavēt Darbu izpildi, konstatēšanas. Neizpildot šo nosacījumu,
Izpildītājs zaudē tiesības pieprasīt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu.
Gadījumā, ja Darbu izpildes termiņa kavējumi izveidojušies Izpildītāja
bezdarbības vai vainas rezultātā, Pasūtītājs var nepagarināt Darbu izpildes
termiņu.
3. Līgumcena un norēķinu kārtība.
3.1.Līgumcena par Līgumā noteikto Darbu izpildi, noteikta pamatojoties uz Iepirkuma
rezultātiem, saskaņā ar Izpildītāja Piedāvājumu (1.pielikums), ir EUR
___________ (________________________________), turpmāk – Līgumcena
(bez PVN). PVN (Pievienotās vērtības nodoklis) EUR _______
(__________________________)
un
Līgumsumma
EUR
________
(_____________________________________).
3.2.Līgumcena ietver Iepirkuma dokumentācijā norādīto darbu un transporta
izmaksas, Līgumā paredzētās apdrošināšanas un nodrošinājumu izmaksas, lai
veiktu Darba izpildi atbilstoši Latvijas būvnormatīvu, Vispārīgo būvnoteikumu,
Latvijas nacionālo standartu un citu normatīvo un tiesību aktu prasībām.
3.3. Līguma 3.1.punktā noteikto Līgumsummas apmaksu Pasūtītājs veic šādā kārtībā,
apmērā un termiņā:
3.3.1. avanss _____ (_____ procentu) apmērā no Līguma 3.1.punktā minētās
Līgumsummas 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma abpusējas
parakstīšanas un rēķina iesniegšanas, pie nosacījuma, ka Izpildītājs iesniedzis
Pasūtītājam apdrošināšanas kompānijas izsniegtas apdrošināšanas polises
saskaņā ar Līguma 10.punktu un likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā;
3.3.2. atlikušais maksājums saskaņā ar Līguma nosacījumiem 20 (divdesmit) darba
dienu laikā no rēķina iesniegšanas pēc Līguma priekšmeta izpildes un
nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.
3.4.Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja
norādīto bankas kontu. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs ir
devis rīkojumu savai bankai pārskaitīt uz Izpildītāja norēķina kontu maksājuma
summu.
3.5.Neviens maksājums, kas tiek izdarīts saskaņā ar Līgumu, netiek uzskatīts par
galēju pierādījumu Līguma saistību nedz pilnīgai, nedz arī daļējai izpildei.
3.6.Visu Līgumā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes.
3.7.Darbu apjomi var tikt samazināti, ja Darba izpildes gaitā atklājas, ka būvuzņēmēja
tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par
izpildītajiem darbiem notiek pēc būvdarbu faktiskās izpildes, nemainot Izpildītāja
piedāvātās vienību cenas.

20

4. Izpildītāja pienākumi un atbildība.
4.1. Izpildītājs
par
būvuzraugu
nozīmē
________________,
Sert.
Nr.___________________, nepieciešamības gadījumā pieaicinot arī citu
Izpildītāja pilnvarotu personu (ja attiecināms).
4.2. Veikt Darbu saskaņā ar Būvniecības likumu, Ministru kabineta noteikumiem
Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, kā arī atbilstoši būvuzrauga saistību rakstam,
Iepirkuma dokumentācijai, vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes
dokumentācijai, Projekta dokumentācijai.
4.3. Nekavējoties nomainīt ikvienu būvuzraudzības izpildē iesaistīto būvuzraugu,
ja to rakstiski pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
4.3.1. atkārtotu paviršu savu pienākumu pildīšanu;
4.3.2. nekompetenci vai nolaidību;
4.3.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšanu;
4.3.4. atkārtotu tādu darbību veikšanu, kas kaitē darba drošībai, veselībai vai vides
aizsardzībai.
4.4. Ne vēlāk kā Līguma 2.1. punktā noteiktajā termiņā uzsākt objekta
būvuzraudzību.
4.5. Būvuzrauga uzdevums ir nodrošināt pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu
veikšanas procesā, kā arī nepieļaut:
4.5.1. būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta (4.lotei)
un Projekta dokumentācijas (1.-3.lotēm);
4.5.2. būvniecības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;
4.5.3. patvaļīgas atkāpes no būvprojekta (4.lotei) un Projekta dokumentācijas (1.3.lotēm) un/vai darbu veikšanas projektā noteiktās darbu izpildes tehnoloģijas.
4.6. Uzņemoties būvuzraudzību, būvuzraugs paraksta saistību rakstu saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” – turpmāk
tekstā Vispārīgie būvnoteikumi.
4.7. Pārbaudīt, vai būvlaukumā būvuzņēmēja rīcībā ir Vispārīgos būvnoteikumos
noteiktā būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija.
4.8. Organizēt un vadīt objekta plānošanas apspriedes, apspriežu laiku iepriekš
saskaņojot ar Pasūtītāju (vismaz reizi nedēļā), kā arī sagatavot un ne vēlāk kā 3
dienu laikā pēc sanāksmēm iesniegt sanāksmju protokolus sanāksmes
dalībniekiem elektroniski un papīra formātā.
4.9. Veikt būvju/būvlaukuma apskati, izmaiņas dokumentējot fotogrāfijās vismaz
reizi nedēļā.
4.10. Iepazīties ar pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja, kā arī galvenā būvuzņēmēja
un apakšuzņēmēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līgumiem.
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4.11. Pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Vispārīgos
būvnoteikumos noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi, t.sk. būvtāfeles
uzstādīšana atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un būvprojekta un
būvprojekta dokumentācijas prasībām.
4.12. Pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojekta
dokumentācijai, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un
ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
4.13. Pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un
tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam.
4.14. Pārbaudīt objekta, kā arī izbūvēto (renovēto) metāla konstrukciju atbilstību
Projekta dokumentācijā iekļautajiem risinājumiem.
4.15. Izpildītājam ar vislielāko rūpību jāseko līdzi un jākontrolē objekta būvniecības
gaita atbilstoši būvprojektam (4.lotei) un Projekta dokumentācijai (1.-3.lotēm),
būvprojekta (4.lotei) izmaiņām un Pasūtītāja norādījumiem. Ja būvprojektā
(4.lotei) ir konstatēta novirze no būvnormatīvu prasībām vai konstatēta apjomu
neatbilstība, tad Izpildītājs par to nekavējoties ziņo Pasūtītājam, autoruzraugam,
būvuzņēmējam un risina jautājumu par tā labāko risinājumu realizēšanu. Par
visām atkāpēm no būvprojekta (4.lotei) un būvapjoma ir jāsastāda akts ar
būvuzņēmēja un autoruzrauga piedalīšanos, ko apstiprina Pasūtītājs.
4.16. Izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par objekta pārbaudēs konstatētiem
trūkumiem.
4.17. Ierasties būvlaukumā pēc Pasūtītāja, autoruzrauga, būvinspektora vai
būvvaldes citas amatpersonas pirmā uzaicinājuma.
4.18. Pārbaudīt un apstiprināt būvuzņēmēja atskaites, pārbaudot darbu izpildes
apjomu atbilstību darbu faktiskajai izpildei saskaņā ar būvdarbu līguma darbu
apjoma tabulām, saskaņā ar tehniskā projekta dokumentāciju.
4.19. Pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojekta dokumentācijai un
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
4.20. Kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu
izpildi.
4.21. Nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja objektā
konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši
ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi un paziņot par to Pasūtītājam,
Ventspils novada Būvvaldei un Valsts būvinspekcijai, kā arī, ja nepieciešams,
izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu
pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izpildītājs rīkojumus un darbības
koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju.
4.22. Sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā nepieciešamos
dokumentus saskaņā ar Būvniecības likums.
4.23. Piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem objektu ekspluatācijā.
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4.24. Pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus būvprojektu dokumentus (arī
detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu
gaitu.
4.25. Izskatīt, pārbaudīt un akceptēt būvuzņēmēja sagatavotās izpilddokumentācijas.
4.26. Pieprasīt konstrukciju pārbaudi, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes
kvalitāti un atbilstību būvprojektam.
4.27. Ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas
normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek
novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, Būvvaldei, Valsts
būvinspekcijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba
inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus, vai iesniegt Valsts
būvinspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu anulēt būvatļauju.
4.28. Ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja
būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālās kļūdas vai normatīvo aktu
pārkāpumi.
4.29. Pārbaudīt un ar parakstu apstiprināt būvdarbu vadītāja ierakstus būvdarbu
žurnālā un parakstīt segto darbu pieņemšanas aktus.
4.30. Par katru nelaimes gadījumu darbā, kurš noticis, veicot būvdarbus,
nekavējoties informēt Pasūtītāju rakstveidā un nosūtīt akta par nelaimes gadījumu
darbā kopiju.
4.31. Būvdarbu veikšanas laikā veikt regulāru būvobjekta un būvlaukuma apskati, ja
nepieciešams, piedalīties paraugu ņemšanā, kvalitātes mērījumos, pasūtīt
mērījumus, nogādāt paraugus, kā arī sagatavot ziņojumus un iesniegt tos
Pasūtītājam.
4.32. Nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas ietekmē
būvdarbu izpildi (kvalitāti, noteikto būvdarbu izpildes termiņu neievērošanu
atbilstoši būvuzņēmēja precizētajam būvdarbu izpildes grafikam u.c.), ja tiek
konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai noslēgtā būvdarbu līguma vai ja
netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai Latvijas Republikā spēkā esošu
normatīvo aktu prasības darba aizsardzības jomā.
4.33. Aizstāvēt Pasūtītāja intereses attiecībās ar pārējiem objekta būvniecības
procesa dalībniekiem. Izpildītājs nedrīkst, bez saskaņošanas ar Pasūtītāju pieņemt
lēmumus, kuri ir saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu,
vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu.
4.34. Līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar objektu saistīto
dokumentāciju.
4.35. Nodrošināt,
ka
būvuzraudzības
izpildē
iesaistītā
/iesaistīto
būvuzrauga/būvuzraugu kvalifikāciju apliecinošs dokuments (sertifikāts) ir derīgs
visu Līguma darbības laiku.
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4.36. Izpildītājs ir atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par
nepatiesas informācijas sniegšanu Pasūtītājam un par tā rezultātā radītajiem
zaudējumiem.
4.37. Izpildītājs atbildīgs par neplānotajiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies
būvuzrauga vainas dēļ.
4.38. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem
zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.
4.39. Ja Izpildītājs ir parakstījis konstrukciju vai darbu pieņemšanas aktu un ir
notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, Izpildītāja un
citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka Valsts
būvinspekcijas organizētās ekspertīzes atzinumā.

5. Izpildītāja tiesības.
5.1. Izpildītājs Darbu veikšanai piesaista tikai savā piedāvājumā norādīto
būvuzraugu. Būvuzrauga maiņu Izpildītājs drīkst veikt tikai ar Pasūtītāja rakstisku
atļauju, ievērojot nosacījumu, ka būvuzrauga maiņa pieļajam pie nosacījuma, ka
piedāvātā speciālista kvalifikācijai jāatbilst Iepirkumā izvirzītajām kvalifikācijas
prasībām.
5.2. Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju izmantot
tikai šajā Līgumā noteikto Darbu veikšanai.
5.3.

Saņemt samaksu par veiktajiem Darbiem Līguma noteiktajā kārtībā.

6. Pasūtītāja pienākumi un atbildība.
6.1. Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam par izpildītiem Darbiem
Līguma 3. sadaļā noteiktajā kārtībā.
6.2. Saņemot Izpildītāja rakstisku pieprasījumu, sniegt Izpildītājam visu Pasūtītāja
rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

7. Pasūtītāja tiesības.
7.1. Pasūtītājs ir tiesīgi apturēt Darbu veikšanu, ja Izpildītājs neievēro Līgumā
noteiktās prasības līdz pārkāpuma novēršanai vai zaudējumu segšanai.
7.2.

Pasūtītājs ir tiesīgs sasaukt būvsapulces, kurās jāpiedalās arī Izpildītājam.

7.3. Pasūtītājs ir tiesīgs izpildīto Darbu pieņemšanas procesā, pēc saviem
ieskatiem, veikt izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību
būvprojektiem, ja nepieciešams, pieaicinot neatkarīgus ekspertus vai citus
speciālistus. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos Darbus, ja tie ir izpildīti
nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tie neatbilst Līgumam vai ja iztrūkst kāds no
nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs paziņo Izpildītājam par
atteikumu pieņemt Darbus.
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7.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no Izpildītāja iesniegtā
rēķina līgumsodu par paveiktajiem Darbiem Līguma 9. sadaļā norādītajā kārtībā.
8. Līguma laušana.
8.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski
paziņojot 10 (desmit) dienas iepriekš gadījumos, ja:
8.1.1. Pasūtītājs ir devis rīkojumus Izpildītājam, kuru izpilde ir bijusi par iemeslu
būvdarbu neatbilstībai būvprojekta vai Līguma nosacījumiem;
8.1.2. Pasūtītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu
iemeslu dēļ. Pasūtītāja reorganizācija ar tiesību un saistību pārņēmēju nav
uzskatāma par darbības izbeigšanu.
8.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma rakstiski paziņojot
Izpildītājam 10 (desmit) dienas iepriekš gadījumos un neatlīdzinot tādējādi
radušos zaudējumus, ja:
8.2.1. Izpildītājam ir uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai
pārtraukta, vai Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītāja finansiālā situācija atbilst
jebkurai Maksātnespējas likumā noteiktajai maksātnespējas pazīmei;
8.2.2. Izpildītājs atkārtoti nepilda Līguma 4. sadaļā noteiktās prasības;
8.2.3. Izpildītājs veic Darbus neatbilstoši tehniskajai specifikācijai, būvprojektam vai
Līguma noteikumiem;
8.3. Pasūtītājs un Izpildītājs ir tiesīgi, savstarpēji vienojoties, veikt šādus Publisko
iepirkumu likuma 67.¹ panta izpratnē būtiskus Līguma grozījumus:
8.3.1. Pagarināt Līguma izpildes termiņus un/vai izpildes apjomus šādos gadījumos:
8.3.1.1.
ja tiek pagarināts būvdarbu izpildes termiņš, ja veicot inspekcijas darbu
izpildei, rodas nepieciešamība pēc papildu pārbaužu vai ekspertīžu veikšanas,
pamatojoties uz jauniem, neparedzētiem apstākļiem, un tiek pagarināti
būvdarbu izpildes starptermiņi par laika periodu, kas nepieciešams papildu
pārbaužu un/vai ekspertīžu veikšanai, bet ne vairāk kā par 1 (vienu) mēnesi;
8.3.1.2.
ja faktiski izpildīto Darbu apjoms ir mazāks dēļ būvdarbu apjoma
samazinājumu, bet ne vairāk par 10 % ( desmit procentu) no sākotnējās
iepirkuma līguma lotes cenas, gadījumos, kad tāmēs norādītajā apjomā
būvdarbus veikt nav nepieciešams, par to noslēdzot atsevišķu vienošanos
atbilstoši Līguma 11.3. punktā noteiktajam;
8.3.2. Personas, uz kuru iespējām iepirkumu procedūrā Izpildītājs balstījies, lai
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un speciālistus, kurus tas
iesaistījis Līguma izpildē, par kuriem sniedzis informāciju Pasūtītājam un kuru
kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, pēc līguma
noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
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8.3.3. Ja spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi attiecībā uz
nodokļiem un nodevām.
9. Līgumsods.
9.1. Ja Izpildītājs neuzsāk pakalpojumus Līguma 2.1. punktā nolīgtajā laikā, tad
Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 2% (divu procentu) apmērā no Līguma
3.1. punktā noradītās līgumsummas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā
10% (desmit procentus) no Līgumsummas, kā arī atlīdzina visus tādējādi
Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.
9.2. Ja Izpildītājs būvdarbu uzraudzību ir veicis nekvalitatīvi vai nepietiekošā
apjomā, Pasūtītājs ir tiesīgs līdz 10% (desmit procentiem) samazināt pienākošos
samaksu par veikto būvuzraudzību.
9.3. Ja Pasūtītājs kavē samaksu par veiktajiem pakalpojumiem, Pasūtītājs maksā
Izpildītājam līgumsodu 2% (divu procentu) apmērā no nesamaksātās summas par
katru samaksas kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no
Līgumsummas.
9.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju, Pasūtītāju no Līguma saistību
pilnīgas izpildes.
10. Apdrošināšana.
10.1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana:
10.1.1. Izpildītājs iesniedz __ (_____) darba dienu laikā Pasūtītājam Būvkomersanta
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju, kur Civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanas līgumā noteiktā kopējā apdrošinājuma summa nav
mazāka par 150000 EUR.
10.1.2. Izpildītājs iesniedz __ (_____) darba dienu laikā Pasūtītājam Būvuzrauga –
būvspeciālista civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju, kur
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā noteiktā kopējā apdrošinājuma
summa nav mazāka par 150000 EUR.
10.1.3. Minētais apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu Būvdarbu īstenošanas un
Būvdarbu garantijas laiku.
10.1.4. Apdrošināšanas polišu kopija tiek pievienota Līgumam kā neatņemama tā
sastāvdaļa.
11. Noslēguma noteikumi.
11.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar tā
pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks risināta sarunu ceļā, bet, ja
Līdzēji nevar vienoties, tad strīdi tiek nodoti izšķiršanai LR tiesā pēc Pasūtītāja
piekritības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
11.2. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā notiks Pasūtītāja vai Izpildītāja
reorganizācija, tā tiesības un pienākumus realizēs tiesību un saistību pārņēmējs.

26

11.3. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Līdzēju vienošanās, kas
saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā
pēc tam, kad tās parakstījuši abi Līdzēji. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un
vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
11.4. Līgums ir izstrādāts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens
eksemplārs paliek Izpildītājam, otrs – Pasūtītājam.
11.5. Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir sekojoši pielikumi:
11.5.1. Izpildītāja piedāvājuma pieteikums iepirkumam;
11.5.2. Tehniskā specifikācija.
12. Līdzēju juridiskās adreses un rekvizīti.
PASŪTĪTĀJS:
Ventspils Augstskola
Inženieru iela 101,
Ventspils, LV-3601
Latvija
Nod. maks.reģ.Nr.: 90000362426
PVN nod.maks. reģ.Nr.: LV90000362426
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: _______________________

IZPILDĪTĀJS:

______________________________

______________________________
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Pielikums Nr.4
Iepirkumam „Radioteleskopa RT-32
spoguļa virsmas balsta metāla
konstrukcijas 2.kārtas būvdarbu
veikšanas un radioteleskopa RT-32
antenas torņa 1.stāva piebūves jumta
pārbūves būvuzraudzības pakalpojumi”
ident.Nr.VeA 2016/20/VP nolikumam

APLIECINĀJUMS PAR PRETENDENTA1 LĪDZŠINĒJO PIEREDZI

Nr.
p.k.

Izpildes
laiks
(būvuzraudzī
bas
uzsākšanas
un
pabeigšanas
gads un
mēnesis)

Objekta nosaukums un
veikto darbu īss satura
izklāsts

Līgumcena
, EUR (bez
PVN)

Izpildes
vieta

Darbu
veicējs

Pasūtītājs, t.sk.
pasūtītāja
kontaktpersona
s vārds,
uzvārds,
telefona nr.,
epasts v.tml..

1

1. lote - BK elementu iekšējo virsmu antikorozijas aizsardzības būvdarbu
uzraudzība

2

2. lote - BK platformu renovācijas būvdarbu uzraudzība

3

3. lote - BK apakšējās daļas renovācijas būvdarbu uzraudzība

4

4. lote - Antenas torņa 1.stāva piebūves jumta pārbūves būvdarbu uzraudzība

Paraksts_______________________________________
(Pretendenta pārstāvja paraksts)
Vārds, uzvārds: ________________________________
Pretendenta nosaukums:__________________________
____________________________________________
(Pretendenta pārstāvja amata nosaukums)

Jānorāda Pretendenta pieredze. Ja Pretendents balstās uz citu personu pieredzi, tad jānorāda arī citu
personu pieredze.
1
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