Sējas novada domes iepirkuma
„Būvniecības darbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Sējas novada Pabažu ciemā””
(identifikācijas Nr. SND2014/1/K/ERAF)
komisijas sēdes protokols Nr. 4
Sējas novadā,
2014. gada 24.aprīlī
Sēdes sākums plkst. 15:30
Saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 22.pantu, 23.08.2011. Sējas novada domes lēmumu (Protokols
Nr.10, 2§. 2.22/1.22 punkts), Sējas novada domes iepirkumu komisijas nolikumu un 20.12.2011.Sējas novada
domes lēmumu (Protokols Nr.14, 6.§.), izveidotās iepirkumu komisijas (turpmāk – komisija) sēdē piedalās:
Komisijas priekšsēdētāja:
Elīna Bērziņa

-Sējas novada domes juriskonsulte/ Sējas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Komisijas locekļi:
Guntars Jākobsons
Maija Muižniece
Andris Arums
Ivars Keviešens

- Sējas novada domes izpilddirektors;
-Sējas novada domes projektu vadītāja;
- Sējas novada domes būvvaldes vadītājs;
-Sējas novada domes deputāts.

Komisija ir sanākusi, lai izskatītu darba kārtībā esošos jautājumus saistībā ar atklātu konkursu „Būvniecības
darbu veikšana projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Sējas novada Pabažu ciemā””, Id.Nr.SND2014/1/K/ERAF.
Iepirkuma norise notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Sējas
novada Pabažu ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/049 ietvaros.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Grozījumu izdarīšana konkursa nolikumā.
1. Grozījumu izdarīšana konkursa nolikumā.
1) 23.04.2014. komisija ir saņēmusi Centrālās finanšu un līguma aģentūras (turpmāk- CFLA)
23.04.2014.vēstuli Nr.39-2-40/2376 „Par atzinumu vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/049/091
būvdarbu iepirkumam Nr. SND2014/1/K/ERAF”. Komisija CFLA iesniegto atzinumu ar iebildumiem ir
izskatījusi un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 24. panta pirmo daļu, komisija (E.Bērziņa,
G.Jākobsons, M.Muižniece, A.Arums un I.Keviešens) balsojot - „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.

Izdarīt atklāta konkursa „Ūdenssaimniecības attīstība Sējas novada
Id.Nr.SND2014/1/K/ERAF nolikumā (turpmāk- Nolikums) šādus grozījumus:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Izdarīt Nolikuma 1.7.1.apakšpunktā atsauci uz Nolikuma 1.6.1.apakšpunktu;
Izdarīt Nolikuma 1.7.2.apakšpunktā atsauci uz Nolikuma 1.7.1.apakšpunktu;
Izdarīt Nolikuma 1.8.2.apakšpunktā atsauci uz Nolikuma 1.8.7.apakšpunktu;
Papildināt Nolikuma 1.8.5.apakšpunktu ar papildus teikumu:
„Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu
pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts un caurauklots.”;
Izteikt Nolikuma 2.2.9.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.2.9. Publisko iepirkumu likuma 39¹.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5.vai 6.punktā minētie
izslēgšanas nosacījumi attiecas arī uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo piegādes
vai pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības,
personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu,

1.5.

1

Pabažu

ciemā””,

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

uz kuras iespējām pretendents balstās (arī gadījumos, ja persona nav juridiska persona, bet ir fiziska
persona un tai nododamo būvdarbu daļu apjoms ir vismaz 20% no kopējā apjoma). Šī punkta
nosacījumi attiecas arī uz personām, kuras ir apakšuzņēmēju būvdarbu izpildē piesaistīti
apakšuzņēmēji- apakšuzņēmēja saistītais uzņēmums, ja tiem nododamo būvdarbu daļa ir vismaz
20% no kopējā apjoma”;
Saskaņā ar šī protokola 1.5.punktu, svītrot Nolikuma 7.pielikuma 4.1.punktā vārdus:
„[..] un uz to nav attiecināmi Nolikuma 2.2. punktā minētie Pretendentu izslēgšanas nosacījumi.”;
Saskaņā ar šī protokola 1.5.punktu, izteikt Nolikuma 7.pielikuma 4.2.punktu šādā redakcijā:
„4.2. Apakšuzņēmējs neatbilst Publisko iepirkumu likuma 39¹.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5.vai
6.punkta izslēgšanas nosacījumiem.”;
Izteikt Nolikuma 2.3.1.4.apakšpunktam papildus šādus apakšpunktus:
„2.3.1.4.1. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma puse) ir tiesīgs bez
saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un
apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot Nolikuma 2.3.1.4.2. un 2.3.1.4.4. punktos
minētos gadījumus.
2.3.1.4.2. Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē,
par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām
pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais
pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt
tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Nolikuma 2.3.1.4.3.punktā paredzētos
nosacījumus.
2.3.1.4.3. Pasūtītājs nepiekrīt Nolikuma 2.3.1.4.2.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju
nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
1) piegādātāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai
apakšuzņēmējiem;
2) tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents
balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda
pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu
atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;
3) piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētajiem
kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs
piemēro Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta
ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja
nomaiņu iesniegts pasūtītājam.
2.3.1.4.4. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma puse) drīkst veikt
Publisko iepirkumu likuma 20.panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas
Nolikuma 2.3.1.4.2.punkta noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku
iesaistīšanu līguma izpildē, ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma puse)
par to paziņojis pasūtītājam un saņēmis pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai
vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai
jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas
Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas
nosacījumi, ko pasūtītājs pārbauda, ievērojot Nolikuma 2.3.1.4.3.punkta 3.daļas noteikumus.
2.3.1.4.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta
(iepirkuma līguma puse) personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju
iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad
saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar
Nolikuma 2.3.1.4.punkta noteikumiem.”;
Izteikt Nolikuma 2.3.1.6.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.3.1.6.3. Darba aizsardzības un drošības speciālistu ar pieredzi vismaz viena līdzīga rakstura un
apjoma veiktiem darbiem būvobjektu darba aizsardzības un drošības nodrošināšanā. Par līdzīga
rakstura un apjoma veiktiem darbiem uzskatāmi darbi, darba aizsardzības un drošības jomā,
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1.10.

1.11.

1.12.
1.13.

attiecībā uz būvdarbu veikšanu, kāda rakstura un kādā apjomā ir šī iepirkuma būvdarbi un
Pretendenta iesniegtais piedāvājums.”;
Izteikt Nolikuma 2.3.1.10.apakšpunktā summu 900 000 euro uz summu 800 000 euro. Un šajā
apakšpunktā svītrot vārdus:
„[..] bet ne ilgāk kā sešus mēnešus”;
Izteikt Nolikuma 3.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.2.1. Par Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētiem pretendentiem pasūtītājs iegūst
informāciju LR Uzņēmumu reģistra datubāzē. Ārvalstīs reģistrētiem pretendentiem jāiesniedz
līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdota Pretendenta reģistrāciju
apliecinoša dokumenta kopija saskaņā ar Nolikuma 2.3.1.1.punktu.”;
Aizstāt Nolikuma 1.6.1.un 1.6.5.apakšpunktos datumu 06.05.2014.ar datumu 12.05.2014.;
Aizstāt Nolikuma 1.8.1.apakšpunktā aploksnes noformējumā datumu 2014.gada 06.maijam ar
datumu 2014.gada 12.maijam.

2. Komisija, uz pārējiem CFLA atzinumā norādītajiem iebildumiem, sniedz sekojošu skaidrojumu:
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

Komisija ņems vērā CFLA vēstules 5.punktā minētos iebildumus piedāvājumu vērtēšanas laikā;
Komisija, izstrādājot Nolikuma 2.3.1.7.apakšpunkta prasības, finanšu apgrozījuma prasības ir
attiecinājusi tikai uz Pretendentu, prasības nav attiecinātas uz personām, uz kuru iespējām
Pretendents balstās. Tādēļ Komisija nolemj nepapildināt Nolikuma 2.3.1.7.apakšpunktu ar vēstulē
minēto;
Komisija, izvērtējot CFLA vēstules 9.punktā norādīto ieteikumu, nolemj nepagarināt Nolikuma
2.3.1.9.apakšpunktā, 6.5.punktā un 9.pielikumā „Līgumprojekts” 4.1.punktā noteikto termiņu
attiecībā uz līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanu. Pamatojums- ja 5 darba dienu laikā no
līguma noslēgšanas dienas ir jāiesniedz līguma izpildes nodrošinājums, tad līguma kopiju būs
iespējams iesniegt un Sējas novada būvvalde ir sniegusi informāciju, ka būvatļauju šajā termiņā ir
iespējams saņemt;
Komisija ņems vērā CFLA vēstules 12.punktā minētos iebildumus piedāvājumu vērtēšanas laikā,
pamatojoties uz to, ka ir veikti grozījumi Nolikuma 1.8.5.apakšpunktā;
Komisija, izvērtējot CFLA vēstules 13.punktā norādīto ieteikumu, nolemj nenoteikt līguma izpildes
termiņam minimālo laiku, pamatojoties uz to, ka tādējādi Pretendentiem tiek dota iespēja
automātiski ielikt norādīto minimālo līguma izpildes laiku, neizvērtējot un neaprēķinot savas
iespējas veikt būvdarbus īsākā laikā. Pēc Komisijas ieskatiem, šāda minimālā līguma izpildes
termiņa noteikšanas rezultātā, šajā vērtēšanas kritērijā, zaudē savu objektivitāti. Jebkurā gadījumā,
līguma nepienācīgai izpildei ir noteiktas sankcijas līgumprojektā. Pēc Komisijas ieskatiem, līguma
termiņa neizpilde var iestāties arī nosakot minimālo līguma izpildes termiņu. Kā arī, jāpiemin, ka
Komisija ir vienbalsīgi, vairākkārtējās darba grupās, izstrādājot konkursa Nolikumu, lēmusi, ka šie
vērtēšanas kritēriji ir svarīgākās komponentes tieši saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanā;
Komisija, izvērtējot CFLA vēstules 14.punktā noteikto, sniedz skaidrojumu, ka izstrādājot Nolikuma
9.pielikumu „Līgumprojekts” tika ņemta vērā iestādes (pasūtītāja) iekšējā dokumentu aprites kārtība
un būvdarbu pieņemšanas- nodošanas akti tiek prasīti pie katriem izejošajiem maksājumiem, tā ir
grāmatvedības prasība, tādēļ tikusi iestrādāta būvdarbu līgumprojektā;
Komisija ņems vērā CFLA vēstules 15.punktā minētos iebildumus līguma darbības laikā;
Komisija, izvērtējot CFLA vēstules 16.punktā norādīto ieteikumu, nolemj atstāt nemainīgu
Nolikuma 4.pielikuma CV formu, pamatojoties uz to, ka šādu formu sagatavojot, Pretendentam
nerodas papildus laika vai resursu nepieciešamība, tādējādi netiek ierobežota iespēja sagatavot
piedāvājumu. Kā arī jāpiemin, ka neviens no ieinteresētajiem pretendentiem nav ne iesniedzis, ne
ieinteresēto piegādātāju sanāksmē izteicis pretenzijas par šo Komisijas izstrādāto formu;
Komisija, izvērtējot CFLA vēstules 17.punktā norādīto ieteikumu, jau sākotnēji, ir izstrādājusi
ekvivalences prasības Pretendentiem, attiecībā uz tehniskajiem parametriem, materiāliem un
iekārtām.

2) Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 24. panta pirmo daļu, komisija (E.Bērziņa, G.Jākobsons,
M.Muižniece, A.Arums un I.Keviešens) balsojot - „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
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-

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 26.panta trešo daļu, publicēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas
lapā paziņojumu par grozījumiem Nolikumā;

-

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta piekto daļu, publicēt Sējas novada domes mājas lapā
informāciju par grozījumiem Nolikumā;

-

informēt ieinteresētos pretendentus par grozījumiem Nolikumā, kuri ir atstājuši savas elektroniskā pasta
koordinātes Ieinteresēto piegādātāju sanāksmē.

Komisija darbu beidz plkst. 16:30
Pielikumā:

1. CFLA elektroniskā vēstule Nr.39-2-40/2376 uz 3 lp.;
2. Elektroniskā pasta izdruka par ieinteresēto pretendentu, kuri piedalījās Ieinteresēto
piegādātāju sanāksmē, informēšanu uz 1 lp.;
3. IUB paziņojums par grozījumiem uz 2 lp.;
4. Komisijas protokola Nr.4 publikācija www.seja.lv uz 1 lp.

Komisijas priekšsēdētāja:

Komisijas locekļi:

E.Bērziņa

G.Jākobsons
A.Arums
M.Muižniece
I.Keviešens

Protokolēja:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
E.Bērziņa____________________
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