Precizēts 10.05.2018.

Atklāta konkursa
„Elektroenerģijas piegāde AS ”Conexus Baltic Grid” vajadzībām”
NOLIKUMS

Galvenais CPV kods 09310000-5 (Elektrība)

Iepirkuma identifikācijas numurs: Conexus Baltic Grid 2018/1

I.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Mērķis
Atklāta konkursa mērķis ir, nodrošinot brīvu konkurenci, atklātumu un pasūtītāja līdzekļu
efektīvu izmantošanu, izvēlēties pretendentu, kas veiks elektroenerģijas piegādi akciju
sabiedrības ”Conexus Baltic Grid” struktūrvienībām saskaņā ar atklāta konkursa Tehnisko
specifikāciju (1.pielikums).
2. Atklāta konkursa rīkotājs, nolikuma un papildu informācijas saņemšana
2.1.

Atklāta konkursa (turpmāk – Konkurss) rīkotājs ir akciju sabiedrība “Conexus Baltic
Grid”, vienotais reģistrācijas r.
1
, Aristida Briāna iela , Rīga, LV-1001
(turpmāk – Pasūtītājs).

2.2.
Konkursa nolikumu (turpmāk – olikums) ieinteresētais piegādātājs (turpmāk –
pretendents) var lejupielādēt no Pasūtītāja tīmekļa vietnes www.conexus.lv sadaļas
„Iepirkumi” http://www.conexus.lv/iepirkumi un no Valsts reģionālās attīstības aģentūras
mājaslapā pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas
www.eis.gov.lv.
2.3.

Pasūtītājs informācijas sniegšanai par Konkursu attiecībā uz Konkursa procedūru un
olikumā iekļautajām prasībām ir pilnvarojis Pasūtītāja Juridiskā departamenta
Iepirkumu daļas vadītāju Sandri Strazdiņu, tālr. + 71 67087972, mob. tālr. + 71
29511577, e-pasts: sandris.strazdins@conexus.lv.

2.4.

Pretendenti jautājumus par olikuma skaidrojumu vai papildu informāciju par iepirkuma
procedūras dokumentos iekļautajām prasībām var savlaicīgi iesniegt Pasūtītājam pa pastu
vai elektroniski Pasūtītāja kontaktpersonai. Pasūtītājs uz iesniegtajiem skaidrojumu
pieprasījumiem atbildēs rakstiski (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā (sešas)
dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

3.

Konkursa veids

Konkurss tiek organizēts kā atklāts konkurss, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likumu Pasūtītājam publiski uzaicinot pretendentus iesniegt piedāvājumus (turpmāk –
Piedāvājums). Piedalīšanās Konkursā ir pretendentu brīvas gribas izpausme ar vienādiem
noteikumiem visiem pretendentiem.
4.

Paredzamo līgumu izpildes vieta un termiņi

4.1.

Paredzamo līgumu izpildes vieta: Latvijas Republika.

4.2.

Paredzamais pakalpojuma līguma izpildes
.gada .jūnijam.

termiņš – no

18. gada 1.jūlija līdz

5. Norādījumi pretendentiem
5.1.

Konkursā var piedalīties pretendents, kas piedāvā sniegt pakalpojumu atbilstoši
iepirkuma priekšmetam un kas atbilst iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktajām
prasībām (pretendents).

5.2.

Pretendentam Piedāvājums jānoformē atbilstoši
olikuma prasībām. Piedāvājums
jāiesniedz par pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar olikuma III sadaļas prasībām.

5.3.

Pretendentam ir rūpīgi jāiepazīstas ar olikumu, jāievēro visas olikumā un tā
pielikumos minētās prasības un noteikumi, un jāuzņemas pilna atbildība par Piedāvājuma
atbilstību olikuma prasībām.

5.4.

Piedāvājuma iesniegšana nozīmē skaidru un galīgu pretendenta nodomu piedalīties
konkursā un olikumā ietverto nosacījumu un noteikumu akceptēšanu, apliecinot izpratni
par olikumā iekļautajām prasībām. Piedāvājums ir juridiski saistošs pretendentam, kurš
to iesniedzis. Vēlāk atklātie Piedāvājuma trūkumi vai neatbilstības olikuma prasībām
nedod pretendentam pamatu Piedāvājuma cenas palielināšanai un/vai pakalpojuma
sniegšanas termiņa pagarināšanai.

5.5.

Pasūtītājam ir tiesības noraidīt jebkuru Piedāvājumu, kurš neatbilst
izvirzītajām prasībām.

5.6.

Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas tam radušies saistībā ar Piedāvājuma
sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par šīm izmaksām
neatkarīgi no Konkursa rezultātiem.

5.7.

Pretendentam atļauts iesniegt vienu Piedāvājuma variantu.

5.8.

Pretendentiem ir atļauts slēgt līgumus ar vienu vai vairākiem apakšuzņēmējiem,
pakalpojuma nodrošināšanai, ar noteikumu, ka pilnu atbildību par paredzamā līguma
izpildi uzņemas Pretendents. Ja Pretendents ir paredzējis slēgt līgumu ar
apakšuzņēmējiem, tam jābūt skaidri norādītam Piedāvājumā. Šādā gadījumā
Pretendentam par apakšuzņēmējiem ir jāiesniedz
olikuma 6.3.-6.5. un/vai
8. .apakšpunktā norādītie dokumenti.

5.9.

Paredzamā līguma izpildes laikā Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņa ir
pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.

olikumā

5.10. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas Republikas kompetentās institūcijas,
iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1
(vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās
izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus
mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku
tā derīguma termiņu.
5.11. Pasūtītājs izslēdz no turpmākas dalības konkursā pretendentu, ja pastāv vismaz viens no
šādiem apstākļiem:
5.11.1. pretendents neatbilst kādai no olikuma . ., . . un . .apakšpunktā minētai
kvalifikācijas prasībai vai pretendents nav iesniedzis visus
olikuma
8. .apakšpunktā minētos dokumentus,
5.11.2. pretendents Piedāvājumam nav pievienojis aizpildītu olikuma
pievienoto Piedāvājuma vēstuli (turpmāk – Piedāvājuma vēstule),

.pielikumā

5.11.3. pretendents savā Piedāvājumā ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju tā
kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju,
5.11.4. pretendents nav sniedzis skaidrojumu vai nav ieradies uz skaidrojošo sanāksmi
saskaņā ar olikuma 1 . un 1 .punktu, vai arī nav sniedzis citu Pasūtītāja
pieprasīto informāciju.

II.

PRETENDENTA ATLASES NOTEIKUMI

Pretendentam ir tiesības piedalīties Konkursā, ja attiecībā uz to pastāv šādi apstākļi:

6.
6.1.

pretendents ir reģistrēts kā komercsabiedrība Latvijas Republikas komercreģistrā vai
savas mītnes zemes Uzņēmumu reģistrā vai tam pielīdzinātā reģistrā;

6.2.

attiecībā uz pretendentu nepastāv neviens no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā minētajiem apstākļiem:

6.2.1. kandidāts, pretendents vai persona, kura ir kandidāta vai pretendenta valdes vai
padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir
pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu
prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis
neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu
ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā
ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas
organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos,
b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā,
neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana,
komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana,
tirgošanās ar ietekmi,
c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai
personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai,
e) cilvēku tirdzniecība,
f) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;
6.2.2. ir konstatēts, ka kandidātam pieteikumu un pretendentam piedāvājumu iesniegšanas
termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā
atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz
1 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem kandidātiem vai
pretendentiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ņem vērā informāciju, kas ievietota
Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta
publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un
ekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;
6.2.3. ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta kandidāta
vai pretendenta saimnieciskā darbība vai kandidāts vai pretendents tiek likvidēts;
6.2.4. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja
amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar
kandidātu vai pretendentu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma .
panta pirmās vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda kandidāta vai pretendenta

izvēlē, un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav iespējams novērst šo situāciju ar
kandidātu vai pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem;
6.2.5. kandidātam vai pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma
procedūrā, jo tas ir bijis iesaistīts vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta
iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma . panta trešo daļu, un to nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem
pasākumiem, un kandidāts vai pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas
juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci;
6.2.6. kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas
spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par
vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa
vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences
tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros kandidātu vai
pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu;
6.2.7. kandidāts vai pretendents ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu
par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un
nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:
a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas
vai tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,
b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos
noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par
darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;
6.2.8. kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību
šajā punktā minētajiem noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām kandidātu
un pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju un
katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu;
6.2.9. uz personālsabiedrības biedru (ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība) ir
attiecināmi šī nolikuma . .1.- . .8.apakšpunktā minētie nosacījumi.
6.2.10. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir
vismaz 10 procenti no kopējās pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības, ir
attiecināmi šī nolikuma . .1.- . .8.apakšpunktā minētie nosacījumi.
6.2.11. uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai
pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu
vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi šī
nolikuma 6.2.1.- . .8.apakšpunktā minētie nosacījumi.
6.3.
6.4.

Pretendents reģistrēts elektroenerģijas tirgotāju reģistrā un ir tiesīgs nodarboties ar
elektroenerģijas tirdzniecību Latvijas Republikas teritorijā.
Pretendents iepriekšējo
(trīs) gadu laikā ( 1 .,
1 .,
17. un
18.gadā līdz
piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir nodrošinājis ne mazāk kā (divus) līgumu par
elektroenerģijas tirdzniecību izpildi, kur kopējais pārdotās elektroenerģijas apjoms ir
9
MWh katrā kalendārajā gadā.

6.5.

Pretendentam ir spēkā esoši līgumi ar elektroenerģijas sistēmas operatoru, kura tīklam ir
pieslēgtas Pasūtītāja elektroietaises un balansēšanas līgums ar pārvades sistēmas
operatoru.

6.6.

Pretendents ir iesniedzis visus olikuma 8. .apakšpunktā minētos dokumentus un tie dod
Pasūtītājam skaidru un patiesu priekšstatu par pretendenta spēju izpildīt paredzamo
līgumu visā tā darbības termiņā.

7.

Pārbaudot pretendenta tiesības piedalīties Konkursā un tā pietiekamu kvalifikāciju,
Pasūtītājs rīkojas atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma
48.panta 7. – 1 ., 1 . un 1 .daļā noteiktajam.
III.

PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS
NOSCĪJUMI, PIEDĀVĀJUMA CENA

Piedāvājuma noformēšana

8.
8.1.

Pretendenta sagatavotajam Piedāvājumam, tā pielikumā pievienotajiem dokumentiem un
visai korespondencei attiecībā uz Konkursu, ar kuru apmainās Pretendents un Pasūtītājs,
ir jābūt latviešu valodā.

8.2.

Piedāvājumam ir jāpievieno:

8.2.1. Piedāvājuma vēstule ( olikuma .pielikums), ko parakstījusi persona, kurai ir
pārstāvības tiesības vai kura ir pilnvarota to darīt pretendenta vārdā. Personas, kura
parakstījusi Piedāvājuma vēstuli pilnam vārdam, uzvārdam un amatam jābūt
norādītam zem paraksta;
8.2.2. Pretendenta pieredzes apraksts (nolikuma 3.pielikums), kam pievienotas vismaz divas
atsauksmes no pretendenta klientiem;
8.2.3. Starp Pretendentu un elektroenerģijas sistēmas operatoru noslēgta spēkā esoša
sistēmas lietošanas līguma, no kura izslēgts ar komercnoslēpumu saistītās daļas,
kopija vai Pretendenta apliecinājums, ka ir noslēgts sadales sistēmas pakalpojumu
līgums ar sadales sistēmas operatoru;
8.2.4. Lai apliecinātu nolikuma . .punktu, Pasūtītājs Informāciju par Pretendentu
pārbaudīs Elektroenerģijas tirgotāju reģistrā, kas pieejams Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas mājas lapā internetā www.sprk.gov.lv.
8.3.

Ja pirms Piedāvājuma iesniegšanas Piedāvājuma dokumentos ir veikta kļūdu labošana vai
izdarītas izmaiņas vai papildinājumi, tad tas ir jānorāda attiecīgā Piedāvājuma dokumenta
beigās un jāapliecina ar tās personas parakstu, kas paraksta Piedāvājumu un tam
pievienotos dokumentus.

8.4.

Ja pretendents ir ārvalstīs reģistrēts komersants, tad tā Piedāvājumā ir jānorāda, vai:
8.4.1. tas ir/nav uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu likuma „Par uzņēmumu
ienākuma nodokli” izpratnē,
8.4.2. tas ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai noslēgta Konvencija par
nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk –
odokļu konvencija).

8. . Piedāvājumu jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas (www.eis.gov.lv,
turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
8.5.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot EIS ekonkursu
apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
8. . . elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS ekonkursu
apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk.
ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo
formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).
8. . Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
8. .1. piedāvājuma vēstule, tehniskais un finansiālais piedāvājums jāaizpilda, izmantojot
elektroniski pieejamās sagataves (formas) EIS e-konkursu apakšsistēmā;
8. . . iesniedzot piedāvājumu, Pretendents to paraksta, izmantojot EIS iestrādāto paraksta
rīku, vai elektronisko parakstu, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par
elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu;
8. . . piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu
apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai,
tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to
ģeneratorus.
8.7. Dalībai iepirkuma procedūrā tiks pieņemti un vērtēti tikai EIS e-konkursu apakšsistēmā
iesniegtie piedāvājumi. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks
atzīti par neatbilstoši iesniegtiem un iepirkuma procedūrā nepiedalīsies.
8.8. Kvalifikācijas prasību izpildes pierādīšanai pretendents var iesniegt Eiropas vienoto
iepirkuma procedūras dokumentu (ESPD), aizpildot tikai tās ESPD dokumenta sadaļas, kas
attiecas uz nolikumā izvirzīto prasību izpildes apliecināšanu (veidlapa pieejama
tīmekļvietnē https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=lv).
8.9. Ja pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz
kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajām
prasībām, un par katru apakšuzņēmēju (ja tāds tiks piesaistīts), kuru sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 1 (desmit) procenti no piedāvātās vispārīgās vienošanās
vērtības.
8.1 . Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku.
8.11. Pretendents var iesniegt ESPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā.
9.

Piedāvājuma cena

9.1. Piedāvājuma cena jānorāda euro (EUR).
9.2. Piedāvājuma cenā jānorāda visi nodokļi un nodevas, izņemot Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokli (PV ), kas Piedāvājumā ir jānorāda
atsevišķi.
9.3. Piedāvājuma cena jānorāda, paredzot visas izmaksas, atbilstoši olikumā noteiktajam.
9.4. Iepirkuma komisija vērtē Piedāvājuma cenu bez PV .

IV. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA
10. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš
10.1. Pretendentam Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz līdz 2018. gada
28.maija plkst. 10.00 (pēc Latvijas laika) EIS e-konkursu apakšsistēmā.
10.2. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā 2018. gada 28. maija
plkst. 10:00 (uzreiz pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām).
10.3. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas process elektroniskā vidē ir atklāts un tam var sekot
līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursuapakšsistēmā, kā arī pēc piedāvājumu atvēršanas EIS
e-konkursu apakšsistēmā pretendenti var iepazīties ar piedāvājumu atvēršanas rezultātiem.

V. PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJI
11. Piedāvājumu saturs un informācija par izvērtēšanas gaitu ir aizsargājama informācija, un
izvērtēšanas gaitā tiek ievērots konfidencialitātes princips. Piedāvājumu vērtēšanā drīkst
piedalīties tikai Iepirkuma komisija un tās pieaicinātie speciālisti un eksperti.
12. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta rakstisku skaidrojumu par viņa
iesniegto Piedāvājumu. Atbildes uz jautājumiem pretendentam jānosūta Pasūtītājam pa pastu
vai e-pastu pieprasījumā norādītajā termiņā.
13. Iepirkuma komisija ir tiesīga uzaicināt pretendentu uz skaidrojošo sanāksmi Piedāvājuma
detaļu precizēšanai.
14. Iepirkuma komisija noraida tādu Piedāvājumu, kurš neatbilst olikuma prasībām vai kura
iesniedzēju Iepirkuma komisija atzīst par neatbilstošu vai nepietiekoši kvalificētu līguma
izpildei.
VI. PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA UN UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA
15. Piedāvājuma vērtēšana:
15.1. Komisija veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi un Pretendentu atlasi slēgtā sēdē,
kuras laikā Komisija pārbauda piedāvājuma atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām.
15.2. Pēc Pretendenta atbilstības pārbaudes Atlases prasībām, Iepirkuma komisija veic finanšu
piedāvājumu atbilstības pārbaudi.
15.3. Pretendenti, kuru piedāvājumi nav sagatavoti atbilstoši “Finanšu piedāvājuma formai”,
tiek izslēgti no turpmākas dalības konkursā.
15.4. Iepirkuma komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos
katrai daļai. Ja Iepirkuma komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija šīs
kļūdas izlabo. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu Iepirkuma komisija informē
Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu,
Iepirkuma komisija ņem vērā veiktos labojumus.
15.5. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, Iepirkuma
komisija to labo atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai.

15.6. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkuma komisija konstatē, ka kāds no Pretendentiem
iesniedzis piedāvājumu, kas varētu būt nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija pieprasa
detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.
16. Piedāvājuma izvēles kritērijs:
16.1. Iepirkuma komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot
vērā piedāvājumu ar viszemāko kopējo piedāvāto līgumcenu.
17. Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt Konkursu jebkurā laikā, pirms noslēgts līgums ar Konkursa
uzvarētāju, neuzņemoties nekādas saistības pret pretendentiem.
18. Ja Konkursā iesniegts tikai viens Piedāvājums, Iepirkuma komisija sagatavo un Pasūtītājs
ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās pretendentu atlases
prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja Iepirkuma komisija nevar pamatot, ka izvirzītās
pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tā pieņem lēmumu pārtraukt
iepirkuma procedūru.
19. Iepirkuma komisija visus pretendentus vienlaicīgi informē par Konkursa rezultātiem.
VII. LĒMUMA PAR UZVARĒTĀJU PAZIŅOŠANA UN LĪGUMA NOSLĒGŠANA
20. Konkursa uzvarētāja iesniegtais Piedāvājums ir pamats piegādes līguma noslēgšanai.
21. Ja Piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens pretendents, kurš turklāt ir atzīts par Konkursa
uzvarētāju un ir zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās reģistrēts komersants, vai
ārvalstīs reģistrēts komersants, kas uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu likuma
„Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē, pirms līguma noslēgšanas Konkursa
uzvarētājam ir pienākums iesniegt informāciju par transferta cenas pamatojumu un darījuma
(cenas) atbilstības tirgus cenai (vērtībai) pamatojumu.
22. Ja par Konkursa uzvarētāju tiek atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kuram veidojas
pastāvīgā pārstāvniecība odokļu konvencijas vai likuma „Par nodokļiem un nodevām”
izpratnē, pirms iepirkuma līguma noslēgšanas konkursa uzvarētājam ir jāiesniedz visi
Pasūtītāja pieprasītie nepieciešamie apliecinājumi saistībā ar pastāvīgo pārstāvniecību.
23.

Ja par Konkursa uzvarētāju tiek atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kurš nav Eiropas
Savienības dalībvalsts rezidents, un Piedāvājumā paredzēts kā apakšuzņēmēju piesaistīt
Eiropas Savienības dalībvalsts rezidentu (tai skaitā Latvijas Republikas rezidentu), tad
līgumā tiek iekļauts noteikums, ka par šī apakšuzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem rēķinu
apakšuzņēmējs izraksta Pasūtītājam.

24.

Ja Pasūtītājs un Konkursa uzvarētājs
(trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir
informējis pretendentus par Konkursa rezultātiem, nenoslēdz līgumu, Pasūtītājs ir tiesīgs
atteikties slēgt līgumu ar Konkursa uzvarētāju. Šādā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības
uzaicināt uz līguma pārrunām pretendentu, kurš iesniedzis nākamo lētāko Piedāvājumu, vai
pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu.
VIII. KONFIDENCIALITĀTE

25.

Pretendentu skaits un nosaukumi līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim ir neizpaužama
informācija, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Piedāvājumu saturs ir

komercnoslēpums (aizsargājama informācija), un tie nav izpaužami citiem pretendentiem vai
trešajām personām.
IX. PRETENDENTA TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU
26.

Ja pretendentam ir pretenzijas par Pasūtītāja rīcību vai lēmumu, kas attiecas uz Konkursa
norisi, pretendentam ir tiesības rīkoties Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
PIELIKUMI
olikumam ir pievienots

(četri) pielikumi:

1. Tehniskā specifikācija uz 1 lapām ar AS „Conexus Baltic Grid” objektu saraksts uz
lpp (Excel tabula);
2. Piedāvājuma vēstules paraugs uz lpp.;
3. Pretendenta pieredzes apraksts uz 1 lapas;
4. Līguma projekts uz 11.lapām.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

Sandris Strazdiņš

