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ATKLĀTA KONKURSA
“Noliktavas jumta seguma remonts Inčukalna pazemes gāzes krātuvē”
NOLIKUMS

Rīga, 2018

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Mērķis
Atklāta konkursa (turpmāk – Konkurss) mērķis ir, nodrošinot konkurenci, atklātumu un
publiskumu, izvēlēties pretendentu, kurš veiktu kvalitatīvu un saimnieciski izdevīgu
noliktavas jumta seguma remontu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē (turpmāk – Darbi).
Konkursa pretendentam (turpmāk – Pretendents) ir jābūt Konkursa nolikumā (turpmāk
– Nolikums) noteiktajām prasībām atbilstošai komercsabiedrībai, kura izpildīs Darbus,
pamatojoties uz noslēgto līgumu ar akciju sabiedrību “Conexus Baltic Grid” (turpmāk –
Pasūtītājs).
2. Pasūtītājs, Nolikuma un papildu informācijas saņemšana
2.1.

Pasūtītājs ir:

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”
vienotais reģistrācijas Nr. 40203041605
A.Briāna iela 6, Rīga, LV-1001.

2.2.

Konkursa nolikumu ieinteresētais Pretendents var lejupielādēt no Pasūtītāja tīmekļa
vietnes www.conexus.lv sadaļas „Piedāvājumi/Iepirkumi” vai saņemt elektroniski,
nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: iepirkumi@conexus.lv.

2.3.

Papildu informāciju attiecībā uz Konkursa procedūru un Nolikumā iekļautajām
prasībām Pretendenti var saņemt, sazinoties ar Pasūtītāja Saimnieciskā nodrošinājuma
daļas vadītāju Arni Liepiņu, tālr.67048061, mob. tālr. 26488871, e-pasts:
arnis.liepins@conexus.lv.

2.4.

Lai iepazītos ar objektu, kurā veicami Darbi, Pasūtītājs rīko sanāksmi, kas notiks
2018.gada 8.maijā plkst.10:00 Pasūtītāja Inčukalna pazemes gāzes krātuves teritorijā
Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā. Kontaktpersona: Pasūtītāja
Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs Arnis Liepiņš, tālr.67048061, mob. tālr.
26488871, e-pasts: arnis.liepins@conexus.lv.

2.5.

Pretendenti jautājumus par Nolikuma skaidrojumu vai papildu informāciju par
iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām var savlaicīgi iesniegt
Pasūtītājam pa pastu vai elektroniski. Pasūtītāja pārstāvis uz iesniegtajiem skaidrojumu
pieprasījumiem atbildēs rakstiski 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas)
darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

3. Konkursa veids
Konkurss tiek organizēts kā atklāts konkurss, Pasūtītājam publiski uzaicinot
Pretendentus iesniegt piedāvājumus (turpmāk – Piedāvājums). Piedalīšanās Konkursā ir
Pretendentu brīvas gribas izpausme ar vienādiem noteikumiem visiem Pretendentiem.
4. Norādījumi Pretendentiem
4.1.

Piedāvājums jāiesniedz par Darbu izpildi visā apjomā atbilstoši Nolikuma
noteikumiem, tai skaitā saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā pievienoto Tehnisko
uzdevumu un 3.pielikumā pievienoto Darbu izmaksu tāmi.

4.2.

Piedāvājumu variantu iesniegšana nav atļauta.

4.3.

Pretendentam ir rūpīgi jāiepazīstas ar Nolikumu, jāievēro visas Nolikumā un tā
pielikumos minētās prasības un noteikumi un jāuzņemas atbildība par Piedāvājuma
atbilstību Nolikuma prasībām.

4.4.

Piedāvājuma iesniegšana nozīmē skaidru un galīgu Pretendenta nodomu piedalīties
Konkursā un Nolikumā ietverto nosacījumu un noteikumu akceptēšanu, apliecinot
izpratni par Nolikumā iekļautajām prasībām, Tehnisko specifikāciju, darbu apjomu
sarakstu un Darbu veikšanas apstākļiem. Piedāvājums ir juridiski saistošs
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Pretendentam, kurš to iesniedzis. Ja Pasūtītājs ir akceptējis Pretendenta iesniegto
Piedāvājumu, tad vēlāk atklātie Piedāvājuma trūkumi vai neatbilstības Nolikuma
prasībām nedod Pretendentam pamatu Piedāvājuma cenas palielināšanai vai Darbu
izpildes termiņa pagarināšanai.
4.5.

Jebkurš Pretendenta Piedāvājumā iekļautais noteikums vai nosacījums, kas ir pretrunā
ar Nolikumu, var būt par iemeslu Piedāvājuma noraidīšanai. Pasūtītājam ir tiesības
noraidīt jebkuru Piedāvājumu, kurš neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.

4.6.

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.

4.7.

Pretendentam 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 par kādu Piedāvājuma daļu
slēgt līgumu ar apakšuzņēmēju, tam jābūt skaidri norādītam Piedāvājumā. Šādā
gadījumā Pretendentam par apakšuzņēmējiem ir jāiesniedz Nolikuma 8.punktā
norādītie dokumenti.

4.8.

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

4.9.

Pasūtītājs Pretendentu izslēgs no turpmākas dalības Konkursā, ja:
4.9.1.

Pretendents neatbilst jebkurai no Nolikuma 7.punktā minētajām prasībām;

4.9.2.

Pretendents Piedāvājumam nav pievienojis kādu no 8.punktā norādītajiem
dokumentiem, vai aizpildītu Nolikuma 2.pielikumā pievienoto Piedāvājuma
vēstuli (turpmāk – Piedāvājuma vēstule);

4.9.3.

Pretendents savā Piedāvājumā ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju
tā kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

4.9.4.

Pretendents nav sniedzis skaidrojumus vai nav ieradies uz skaidrojošo
sanāksmi saskaņā ar Nolikuma 16.2. vai 16.3.punktu, vai arī nav sniedzis citu
Pasūtītāja pieprasīto informāciju.
II. INFORMĀCIJA PAR KONKURSA PRIEKŠMETU

5.

Konkursa priekšmets, tā kvantitatīvais un kvalitatīvais raksturojums

Konkursa un paredzamā līguma priekšmets ir noliktavas jumta seguma remonts
Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, kas jāveic saskaņā ar noslēgto līgumu, Tehnisko
uzdevumu (1.pielikums), darbu izmaksu tāmi (3.pielikums) un Pretendenta Piedāvājumu, kā
arī, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu un standartu prasības.
6.

Darbu izpildes vieta un termiņš

Darbu izpildes vieta:
Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, ēka
Nr.16
Darbu izpildes termiņš – 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas.
III. PRETENDENTAM IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS
7. Pretendentam izvirzāmās parasības
7.1.

Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā
ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem.
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7.2.

Pretendents atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un standartiem ir
tiesīgs veikt Darbu un tam ir visi Darba veikšanai nepieciešamie sertifikāti.

7.3.

Pretendents 2015., 2016. un 2017.gadā (vērtēts tiks arī 2018.gads) ir īstenojis vismaz 2
(divus) jumta nomaiņas projektus;

7.4.

Pretendenta Darbu vadītājam ir jābūt vismaz divu gadu pieredzei pēdējo divu gadu
(2016., 2017.gadā, vērtēts tiks arī 2018.gads) laikā būvniecības jomā, tajā skaitā
ietverot jumta nomaiņas projektu īstenošanu;

7.5.

Pretendentam Latvijas Republikā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā
pastāvīgā dzīvesvieta, uz Piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav nodokļu parādu, tajā
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā
valstī pārsniedz 150 euro.

7.6.

Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta
pretendenta saimnieciskā darbība, pretendents nav iesaistīts tiesvedībā, kas apdraud
pretendenta maksātspēju, kā arī nav konstatējams, ka līdz paredzamajam iepirkuma
līguma izpildes beigu termiņam pretendents var tikt likvidēts.

7.7.

Pretendentam ir iesniedzis visus Nolikuma 8.punktā minētos dokumentus un tie dod
Pasūtītājam skaidru un patiesu priekšstatu par Pretendenta spēju izpildīt paredzamo
līgumu visā tā darbības termiņā.

8.

Iesniedzamie dokumenti
Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendentam jāpievieno šādi dokumenti:

8.1.

izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes (ja Pretendents ir Latvijas
Republikas rezidents) par to, ka Pretendentam nav nodokļu (nodevu) un sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro
(ne vecāka par vienu mēnesi no piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa) vai izziņa (ja
Pretendents nav Latvijas Republikas rezidents) no Pretendenta mītnes zemes
kompetentas valsts nodokļu iestādes par to, ka Pretendentam nav nodokļu (nodevu) un
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz
150 euro (ne vecāka par sešiem mēnešiem no piedāvājumu iesniegšanas pēdējā
termiņa);

8.2.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmuma kopija par Pretendenta
izpildinstitūcijas pārstāvības tiesībām vai prokūra, vai attiecīgs pilnvarojums, kas
apliecina Pretendenta pārstāvja tiesības iesniegt Piedāvājumu;

8.3.

izziņa no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra ne agrāk kā 30 darba dienas pirms
Piedāvājuma iesniegšanas dienas, par to, ka Pretendents nav pasludināts par
maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai
pārtraukta vai Pretendenta mītnes zemes uzņēmumu reģistra vai tiem pielīdzināmiem
reģistriem, kas izsniegta ne agrāk kā 30 darba dienas pirms Piedāvājuma iesniegšanas
dienas, par to, ka Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas
likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

8.4.

informācija jumta nomaiņas darbiem, ko Pretendents veicis 2015., 2016. un 2017.gadā
(vērtēts tiks arī 2018.gads), norādot objekta nosaukumu un apjomu, izpildes gadu,
darbu vadītāja vārdu, pasūtītāja nosaukumu, adresi un pasūtītāja kontaktpersonas vārdu,
amatu un telefonu;

8.5.

Pretendenta kvalifikāciju apliecinošo dokumentu, kas nepieciešami Darbu izpildei,
kopijas;
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8.6.

informācija par atbildīgo Darba vadītāju: kvalifikācija, pieredze, kā arī kvalifikāciju un
pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas par pēdējiem diviem gadiem (2016., 2017.gads,
vērtēts tiks arī 2018.gads);

8.7.

ja Pretendents paredzamā līguma izpildē iesaistīs trešās personas un slēgs līgumus ar
apakšuzņēmējiem, Pretendentam tas jānorāda, piedāvājuma dokumentos norādot
apakšuzņēmēja nosaukumu, PVN maksātāja reģistrācijas numuru un realizēto projektu
sarakstu (ne vairāk kā trīs objekti katram), kā arī jānorāda, kādu paredzamā līguma daļu
izpildīs apakšuzņēmējs un jāpievieno apakšuzņēmēja rakstveida apliecinājums par
piekrišanu veikt paredzamā līguma darbus, ja Pretendents tiks atzīts par Konkursa
uzvarētāju;

8.8.

šis punkts ir attiecināms arī uz apakšuzņēmējam, kura veicamo darbu apjoms ir vismaz
10 procenti no paredzamā līguma vērtības;

8.9.

ja Pretendents ir ārvalstīs reģistrēts komersants, tad tā Piedāvājumā ir jānorāda, vai:
8.9.1. tas ir/nav uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu likuma „Par uzņēmumu
ienākuma nodokli” izpratnē;
8.9.2. tas ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai noslēgta Konvencija par
nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk –
Nodokļu konvencija).
IV. PIEDĀVĀJUMU SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA

9.

Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana

9.1.

Visiem Piedāvājuma dokumentiem, tai skaitā, pielikumā pievienotajiem dokumentiem
un visai korespondencei attiecībā uz Konkursu, ar kuru apmainās Pretendents un
Pasūtītājs, ir jābūt latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem Piedāvājuma dokumentiem
jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru
kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi
dokumentu tulkojumi valsts valodā".

9.2.

Piedāvājumā iekļauj arī aizpildītu Piedāvājuma vēstuli un Darbu izmaksu tāmi, kura
sastādīta pamatojoties uz Tehniskajā uzdevumā norādītajiem darbu apjomiem.

9.3.

Pretendents sagatavo un iesniedz Piedāvājuma vēstuli saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā
norādīto paraugu. Pretendentam ir jāuzņemas viss risks par to, ja Piedāvājuma vēstulei
nebūs pievienota visa Nolikumā pieprasītā informācija, vai, ja Piedāvājums neatbildīs
Nolikumā izvirzītajām prasībām, kā rezultātā Piedāvājums var tikt noraidīts.

9.4.

Piedāvājumā Darbu izpildes termiņš jānorāda: 3 mēnešu laikā no līguma
parakstīšanas dienas.

9.5.

Piedāvājuma vēstuli un Darbu izmaksu tāme jāparaksta personai vai personām, kurām
ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai kuras ir pilnvarotas to darīt Pretendenta vārdā.
Zem katras personas paraksta, kura parakstījusi Piedāvājumu, jābūt norādītam pilnam
vārdam, uzvārdam un amatam.

9.6.

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

9.7.

Piedāvājuma vēstulei pievieno dokumentu, kas apliecina attiecīgās personas tiesības
parakstīt Piedāvājumu: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmuma kopija vai
izraksts no Pretendenta mītnes zemes Uzņēmumu reģistra par Pretendenta
izpildinstitūcijas pārstāvības tiesībām, prokūra vai attiecīgs pilnvarojums.
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9.8.

Piedāvājuma vēstulēs norāda Pretendenta kontaktu personu, kura ir pilnvarota risināt ar
Piedāvājumu saistītos jautājumus Konkursa gaitā: amats, vārds, uzvārds, tālrunis, epasts.

9.9.

Piedāvājumam jābūt ievietotam aploksnē, aploksnei jābūt slēgtai un uz tās jābūt šādam
uzrakstam:
Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”
Aristida Briāna ielā 6, Rīgā, LV-1001
Piedāvājums konkursam “Noliktavas jumta seguma
remonts Inčukalna pazemes gāzes krātuvē”
Neatvērt pirms 2018.gada 29.maija, plkst.14:00!
Atvērt tikai Iepirkuma komisijas klātbūtnē!

9.10. Uz aploksnes jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei. Aploksnē jābūt
Piedāvājuma oriģinālam un kopijai, kas attiecīgi marķēti “Oriģināls” un “Kopija”.
9.11. Piedāvājuma oriģināla un kopijas lapām jābūt numurētām un cauršūtām, norādot
sanumurēto un cauršūto lapu skaitu.
9.12. Pretrunu gadījumā starp Piedāvājuma oriģinālu un kopiju par noteicošo tiks uzskatīts
Piedāvājuma oriģināls.
9.13. Piedāvājuma dokumentos, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem,
vārdiem un skaitļiem jābūt skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem vai dzēsumiem.
Pretrunu gadījumā starp vārdiem un skaitļiem, par noteicošo tiks uzskatīts vārdiskais
formulējums.
10.

Piedāvājuma cena

10.1. Piedāvājuma cena jānorāda euro (EUR).
10.2. Piedāvājuma cenā jānorāda visi nodokļi un nodevas, izņemot Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokli (PVN), kas Piedāvājumā ir
jānorāda atsevišķi.
10.3. Piedāvājuma cena tiek norādīta Piedāvājuma vēstulē, atšifrējot katru pozīciju atbilstoši
Tehniskajā specifikācijā uzrādītiem apjomiem, kā arī paredzot visas izmaksas, kuras
nepieciešamas Darbu izpildei (t.sk. apdrošināšanu).
10.4. Pasūtītāja izveidotā Piedāvājumu izvērtēšanas komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija)
vērtē Piedāvājuma cenu bez PVN.
V. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA
11.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš

11.1. Pretendentam Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz akciju sabiedrībai
“Conexus Baltic Grid” Aristida Briāna ielā 6, Rīgā, līdz 2018.gada 29.maijam,
plkst.14:00 (pēc Latvijas laika).
11.2. Piedāvājumu var nogādāt ar kurjeru vai iesniegt personīgi, vai nosūtīt pa pastu ar
noteikumu, ka Piedāvājums tiks saņemts Nolikuma 11.1.punktā noradītajā Piedāvājumu
iesniegšanas vietā un laikā.
11.3. Risku par Piedāvājuma piegādāšanu uzņemas Pretendents.
11.4. Piedāvājumi, kuri tiks saņemti pēc Nolikuma 11.1.punktā noteiktā termiņa, tiks nosūtīti
atpakaļ neatvērti neatkarīgi no kavēšanās iemesla.
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12.

Piedāvājumu grozīšana un atsaukšana

12.1. Pretendents pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs veikt izmaiņas
Piedāvājumā vai atsaukt Piedāvājumu, par to rakstiskā formā paziņojot Pasūtītājam.
12.2. Piedāvājuma izmaiņas un atsaukums jāsagatavo, jānoformē un jāiesniedz tādā pašā
kārtībā kā Piedāvājums, papildus attiecīgi nomarķējot ar uzrakstu „Piedāvājuma
izmaiņas” vai “Piedāvājuma atsaukums”.
12.3.

Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz Pretendenta tālāku līdzdalību
Konkursā.

13.

Piedāvājumu atvēršana

13.1.

Piedāvājumu dokumentus, ieskaitot Piedāvājuma izmaiņas un/vai atsaukumus, atver
Iepirkuma komisija 2018.gada 29.maijā plkst.14:00 (pēc Latvijas laika), akciju
sabiedrības “Conexus Baltic Grid” 3.stāva sēžu zālē, Aristida Briāna ielā 6, Rīgā.

13.2. Iepirkuma komisija atver tikai tos Piedāvājumus, kurus Pasūtītājs būs saņēmis
Nolikumā noteiktajā termiņā. Novēlotie Piedāvājumi un Piedāvājumi, kuri ir atsaukti,
bez izskatīšanas tiks nosūtīti atpakaļ pa pastu uz adresi, kas norādīta uz aploksnes.
13.3. Aploksnes ar uzrakstu “Piedāvājuma atsaukums” tiek atvērtas pirmās, bet aploksnes ar
Piedāvājumiem, uz kuriem attiecas šie atsaukumi, netiek atvērtas.
13.4. Aploksnes ar uzrakstu „Piedāvājuma izmaiņas” tiek atvērtas secīgi ar attiecīgā
Pretendenta Piedāvājuma dokumenta aploksnes atvēršanu.
13.5. Pretendenta nosaukums, Piedāvājuma atsaukums (ja tāds saņemts), Piedāvājuma
izmaiņas (ja tādas saņemtas), Piedāvājuma cena un cita informācija, pēc Iepirkuma
komisijas ieskatiem Piedāvājumu atvēršanas procedūras laikā tiek ierakstīta Iepirkuma
komisijas noformētā Piedāvājumu atvēršanas sēdes protokolā.
13.6. Pretendenta pārstāvis drīkst piedalīties Piedāvājumu atvēršanā. Piedāvājumu atvēršanā
klātesošie Pretendentu pārstāvji uzrāda personu apliecinošu dokumentu, dokumentu par
Pretendenta pārstāvības tiesībām, prokūru vai attiecīgu pilnvarojumu, paziņo
pārstāvamā Pretendenta nosaukumu, adresi un savu amatu un kontaktu tālruni.
13.7. Atverot Piedāvājumus, Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs vai cits Iepirkuma komisijas
loceklis nolasa katra Piedāvājuma datus (Piedāvājuma cena bez PVN, samaksas
noteikumi, izpildes termiņš), kas tiek ierakstīti Iepirkuma komisijas noformētā
Piedāvājumu atvēršanas sēdes protokolā.
13.8. Pretendentu pārstāvji Piedāvājumu vērtēšanā nepiedalās.
VI. PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJI
14.

Par Konkursa uzvarētāju tiek atzīts saimnieciski izdevīgākais Piedāvājums saskaņā ar
Nolikumā noteikto vērtēšanas kārtību.

15.

Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji ir atspoguļoti tabulā:

Kritēriji

Kritērija
punkti

Finansiālie kritēriji, t.sk.:
Piedāvājuma cena
Samaksas noteikumi
Tehniskie kritēriji, t.sk.
Darbu garantijas laiks
Kopā finansiālie un tehniskie kritēriji

90
80
10
10
10
100
7

16.

Piedāvājumu atbilstības pārbaude

16.1. Piedāvājumu saturs un informācija par izvērtēšanas gaitu ir aizsargājama informācija.
Piedāvājumu vērtēšanā drīkst piedalīties tikai Iepirkuma komisija un tās pieaicinātie
speciālisti un eksperti.
16.2. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no Pretendentiem rakstiskus skaidrojumus par
viņu iesniegtajiem Piedāvājumiem. Atbildes uz jautājumiem Pretendenti nosūta
Pasūtītājam pa pastu pieprasījumā norādītajā termiņā.
16.3. Iepirkuma komisija ir tiesīga uzaicināt Pretendentus uz skaidrojošo sanāksmi
Piedāvājuma satura precizēšanai. Pieļaujama Piedāvājuma satura skaidrošana,
Piedāvājuma papildināšana nav pieļaujama.
16.4. Pirms Piedāvājumu izvērtēšanas Iepirkuma komisija pārbauda vai Piedāvājums atbilst
Nolikuma prasībām.
16.5. Iepirkuma komisija bez turpmākas izskatīšanas noraida to Pretendentu Piedāvājumus,
kuri neatbilst Nolikuma prasībām vai kurus Iepirkuma komisija atzīst par
neatbilstošiem vai nepietiekoši kvalificētiem Darbu izpildei.

VII. PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA UN UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA
17.

Finansiālais izvērtējums

17.1. Piedāvājuma cena tiek vērtēta šādi: Piedāvājumam ar viszemāko cenu tiek piešķirts
maksimālais kritērija punktu skaits, pārējiem piedāvājumiem kritērija punktus aprēķina
proporcionāli attiecībā pret viszemāko cenu (viszemākā cena pret piedāvājuma “Y”
cenu x maksimālais kritērija punktu skaits).
Piedāvājuma cena tiek koriģēta pieskaitot vai atņemot summas saistībā ar aritmētisko
kļūdu labojumiem, kā minēts zemāk;
- vienas vienības cenu, ja saskaņā ar Konkursa nolikumu vajadzēja norādīt izmaksu
pozīcijas kopējo cenu;
- kopējo cenu, ja saskaņā ar Konkursa nolikumu vajadzēja norādīt vienas vienības cenu.
Pretendentam ir rakstiski jāapstiprina Iepirkuma komisijas veiktos aritmētiskos kļūdu
labojumus un jaunās cenas tiks uzskatītas par saistošām Pretendentam. Ja Pretendents
nepiekritīs augstākminētajā kārtībā veiktajiem kļūdu labojumiem, viņa piedāvājums
tiks noraidīts.
17.2. Samaksas noteikumi tiek vērtēti šādi:
bez avansa
avansa maksājums līdz 10% no Piedāvājuma cenas
avansa maksājums no 11 līdz 30% no Piedāvājuma cenas

10 punkti;
5 punkti;
1 punkts.

Avansa maksājums nedrīkst pārsniegt 30% no paredzamā līguma summas.
18.

Tehniskais izvērtējums
Darbu garantijas laiks tiks vērtēts, piešķirot kritērija punktus:
vairāk par 5 gadiem
5 gadi
4 gadi
3 gadi

10 punkti;
8 punkti;
6 punkti;
4 punkti;
8

2 gadi
2 punkti.
Ja kā garantijas laiks Piedāvājumā tiks norādīts gads ar mēnešiem (piemēram, 2 gadi un
6 mēneši), tad kritērija punkti tiks piešķirti par pilniem gadiem (piemēram, 2 gadi).
Ja darbu garantijas laiks tiks norādīts mazāks, nekā paredzēts gadījumā, kad piešķirami
2 punkti, Pretendenta piedāvājums tiks noraidīts.
19.

Kopvērtējums

19.1. Kopvērtējuma punkti tiek aprēķināti šādi:
Punkti kopā = tehnisko kritēriju punkti + finansiālo kritēriju punkti.
19.2. Iepirkuma komisija par Konkursa uzvarētāju atzīst Pretendentu, kura Piedāvājums ir
saimnieciski visizdevīgākais, t.i., ieguvis visvairāk punktus kopvērtējumā.
19.3. Iepirkuma komisijai nav pienākums par Konkursa uzvarētāju atzīt Piedāvājumu ar
viszemāko Piedāvājuma cenu.
19.4. Iepirkuma komisija var atzīt par Konkursa uzvarētāju tikai vienu Pretendentu.
19.5. Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt Konkursu jebkurā laikā, pirms noslēgts līgums ar
Konkursa uzvarētāju, neuzņemoties nekādas saistības pret Pretendentiem.
19.6. Ja Konkursam tiek iesniegts tikai viens Piedāvājums, Iepirkuma komisija lemj, vai tas
ir atbilstošs un saimnieciski izdevīgs un vai ir iespējama līguma slēgšana ar vienīgo
Pretendentu.
19.7. Ja neviens no iesniegtajiem Piedāvājumiem neatbilst Nolikuma noteikumiem, Pasūtītājs
pieņem lēmumu izbeigt Konkursu bez rezultāta.
19.8. Lēmumu par līguma slēgšanu ar Konkursa uzvarētāju vai lēmumu par Konkursa
pārtraukšanu pieņem Iepirkuma komisija akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”
iekšējo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
19.9. Iepirkuma komisija visus Pretendentus informē par Konkursa rezultātiem.
VIII. LĪGUMA PĀRRUNAS UN LĪGUMA NOSLĒGŠANA
20.

Pasūtītājs uzaicina Pretendentu, kurš atzīts par Konkursa uzvarētāju, uz līguma
slēgšanas pārrunām.

21.

Konkursa uzvarētāja iesniegtais Piedāvājums ir pamats līguma noslēgšanai par Darbu
izpildi.

22.

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.

23.

Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kuram veidojas
pastāvīgā pārstāvniecība Nodokļu konvencijas vai likuma „Par nodokļiem un nodevām”
izpratnē, pirms līguma noslēgšanas Konkursa uzvarētājam ir pienākums iesniegt visus
Pasūtītāja pieprasītos nepieciešamos apliecinājumus saistībā ar pastāvīgo
pārstāvniecību.

24.

Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kurš nav Eiropas
Savienības dalībvalsts rezidents, un piedāvājumā ir paredzēts kā apakšuzņēmēju
piesaistīt Eiropas Savienības dalībvalsts rezidentu (tai skaitā Latvijas Republikas
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rezidentu), tad līgumā tiek iekļauts noteikums, ka par šī apakšuzņēmēja sniegtajiem
pakalpojumiem vai nosūtīto preci rēķinu apakšuzņēmējs izraksta Pasūtītājam.
25.

Ja Pasūtītājs un Konkursa uzvarētājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad
Pasūtītājs ir informējis par Konkursa rezultātiem, nenoslēdz līgumu par Darbu izpildi,
Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties slēgt līgumu ar Konkursa uzvarētāju. Šādā gadījumā
Pasūtītājam ir tiesības uzaicināt uz līguma pārrunām nākamo Pretendentu, kurš
iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties
nevienu piedāvājumu.

26.

Noslēdzot Līgumu ar Konkursa uzvarētāju (turpmāk šajā punktā – Izpildītājs) tiks
iekļauti šādi noteikumi:
26.1. Izpildītājam ir pienākums veikt Darbus, ievērojot Latvijas republikas
normatīvos aktus, valsts standartus;
26.2. par katru Darbu izpildes nokavēto darba dienu maksā līgumsodu 0,5% apmērā
no kopējās līguma summas, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no līguma izpildes pienākuma.
Pasūtītājam ir tiesības Izpildītājam aprēķināto līgumsodu ieturēt no tam
maksājamās līguma summas par kvalitatīvi veiktajiem Darbiem;
26.4. Samaksu Izpildītājam par Darbu izpildi Pasūtītājs veiks 10 darba dienu laikā pēc
visu Darbu pabeigšanas, Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas
parakstīšanas un Izpildītāja izrakstīta rēķina saņemšanas;
26.5. Pasūtītājs Darbu veikšanai nepieciešamo avansu samaksā (ja tāds nepieciešams)
ne vairāk kā 30% no Darbu izpildes summas, ja Izpildītājs līdz avansa
maksāšanas laikam ir iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu avansa nodrošinājumu
avansa apmērā (ar PVN) – Pasūtītājam pieņemamas bankas vai apdrošināšanas
sabiedrības garantiju vai galvojumu. Avansa nodrošinājumam jābūt euro.
Avansa nodrošinājumam ir jābūt spēkā no tā izdošanas datuma līdz datumam,
kurš ir vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pēc Līgumā noteiktā Darbu izpildes
termiņa;
26.6. Apstākļi, kas dod pamatu prasīt palielināt līgumcenu vai pagarināt darbu
izpildes termiņu, paredzot procesuālo kārtību līgumcenas vai darbu izpildes
termiņa izmaiņām un noteikumus, ka procesuālās kārtības neievērošanas
gadījumā Izpildītājs zaudē tiesības palielināt līguma summu vai pagarināt darbu
izpildes termiņu, savukārt Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā
ar šo prasījumu;
26.5. Darbu kvalitāte tiek pārbaudīta atbilstoši Tehniskajā uzdevumā norādītajām
prasībām.
26.6. Pirms Darbu izpildes uzsākšanas Izpildītājs uz sava rēķina noslēdz civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanas līgums par kaitējuma nodarīšanu Pasūtītājam, kā arī
trešo personu dzīvībai vai veselībai un nodarītajiem zaudējumiem Pasūtītāja, kā
arī trešo personu mantai atbilstoši attiecīgo jomu regulējošajiem normatīvajiem
aktiem par summu, kas ir ne mazāka par Līguma summu, kura oriģinālu un
apdrošinātāja izsniegtu apliecinājumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu un
polišu spēkā esamību un attiecināmību uz Līguma priekšmetu Izpildītājs
iesniedz Pasūtītājam.
IX. KONFIDENCIALITĀTES NOSACĪJUMI

27.

Informācija par Pretendentu skaitu un nosaukumiem nav izpaužama līdz Piedāvājumu
atvēršanas brīdim. Ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi, Piedāvājumu saturs
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un Konkursa komisijas sēžu materiāli ir aizsargājama informācija un tie nav izpaužami
citiem Pretendentiem vai trešajām personām.
X.PIELIKUMI
Nolikumam ir pievienoti trīs pielikumi:
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums

Tehniskais uzdevums ar pielikumiem kopā uz 4 lapām;
Piedāvājuma vēstule uz 2 lapām;
Darbu izmaksu tāme uz 1 lapas.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

A.Liepiņš

Rīgā 2018.gada _____.____________.
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1.pielikums
AS “Conexus Baltic Grid” atklāta konkursa
nolikumam “Noliktavas jumta seguma remonts
Inčukalna pazemes gāzes krātuvē”

TEHNISKAIS UZDEVUMS
Noliktavas jumta seguma remonts Inčukalna pazemes gāzes krātuvē
1. Mērķis
Veikt akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Pasūtītājs) Inčukalna
pazemes gāzes krātuves (turpmāk – IPGK) jumta seguma remonta darbus.
2. Darbu veikšanas vieta
Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, ēka
Nr.16. (ēkas kadastra Nr. 8068 007 0277 007).
3. Darbu apjoms
Objekta uzmērīšanu un visu mēru precizēšanu dabā veic Pretendents.
4. Veicamie darbi:
4.1. Sastatņu montāža, pārvietošana, demontāža.
4.2. Koka balstkonstrukciju un latojuma apstrāde ar antiseptiķi-antipirēnu, krāsošana.
4.3. Koka latojuma uzstādīšana, līmeņošana.
4.4. Kondensāta plēves uzstādīšana.
4.5. Jauna cinkota skārda apšuvuma montāža (profils S18) (pieskaņots ēkas Nr.15
apšuvumam).
4.6. Caurspīdīgu jumta viļņplākšņu sagriešana un montāža jumta apsegumā, apgaismojuma
nodrošināšanai dienā.
4.7. Piebūves jumta seguma nomaiņa.
4.8. Betonētās ārsienas kosmētiskais remonts:
4.8.1. Sienu attīrīšana;
4.8.2. Nodrupumu, plaisu, apmaļu apstrāde un aizpildīšana;
4.8.3. Gruntēšana;
4.8.4. Sanācijas apmetuma uzklāšana (skat. 1. pielikums);
4.8.5. Dekoratīvā apmetuma uzklāšana (skat. 1.pielikums);
4.8.6. Apmetuma krāsošana (krāsa pieskaņota esošajai);
4.9. Ventilācijas žalūziju izgatavošana un montāža.

12

4.10. Elektrokomunikāciju, zemējuma demontāža un montāža, saskaņojot darbus ar IPGK
Energosistēmu dienestu.
5. Darbu izpildes termiņš
Darbi jāveic trīs mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.
6. Darbu izpildes noteikumi
6.1. Pretendents iegādājas un piegādā visus nepieciešamos materiālus, kas nepieciešami
4.punktā noteiktajiem veicamajiem darbiem. Materiālu un veicamo darbu izcenojumus
norāda Piedāvājuma tāmē.
6.2. Pasūtītājs patur tiesības mainīt darbu izpildes risinājumu un izmainīt darbu apjomu,
veicot attiecīgas izmaiņas tehniskajā uzdevumā, par ko vajadzības gadījumā tiks noslēgta
papildus vienošanās ar Pretendentu.
6.3. Pretendentam 15 (piecpadsmit) dienas pirms darbu uzsākšanas jāiesniedz Pasūtītājam
darbinieku, kas veiks darbus, saraksts. Darbinieku sarakstā iekļaujamās informācijas
apjomu noteiks Pasūtītājs. Pasūtītājs patur tiesības atteikt atsevišķu darbinieku iekļūšanu
objektā.
6.4. Pirms darbu uzsākšanas Pretendents, ievērojot Ministru kabineta 2003. gada 25.
februāra noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasības,
rakstiski norīko darbu vadītāju, projekta vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru,
kuriem pirms darbu uzsākšanas jāiziet instruktāža pie Pasūtītāja tehniskās kontroles un
drošības tehnikas inženiera.
6.5. Pretendents pirms darbu uzsākšanas iesniedz Pasūtītājam Darba aizsardzības plānu.
6.6.Pretendents nes pilnu atbildību par ugunsdrošības un darba aizsardzības prasību
ievērošanu un veic demontēto materiālu utilizāciju par saviem līdzekļiem Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.7.Pretendents nes pilnu materiālu atbildību par nodarītajiem zaudējumiem Pasūtītāja
īpašumam darbu izpildes laikā.
6.8.Jebkura darbu izpildes uzsākšana tiek atļauta tikai pēc darbu izpildes kārtības, veida
saskaņošanas ar Pasūtītāju. Pirms darbu uzsākšanas jābūt nokārtotām visām Latvijas
Republikas normatīvajos aktos un Pasūtītāja prasītajām atļaujām – pielaidēm, tai skaitā
darba normatīvo aktu prasībām.
6.9.Darbu veikšanas gaitā Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt darbu izpildes gaitu, ja
Pretendents pieļauj ugunsdrošības vai darba drošības normu pārkāpšanu.
6.10. Ja darbu izpildes gaitā ir nepieciešams darbus veikt ārpus darba laika robežām, darbu
izpildes laiks, vieta un ilgums jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
6.11. Jebkuras atkāpes no tehniskajā uzdevumā minētajām prasībām jāsaskaņo ar
Pasūtītāju.
6.12. Pretendentam pēc darbu veikšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam izmantoto materiālu
atbilstības deklarācijas, ja ražotājs tādas ir paredzējis.
Komercpilnvarnieks,
Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs

Pielikumā:

A.Liepiņš

1. Noliktavas ēkas skice uz 1 lp.
2. Noliktavas ēkas fotogrāfijas uz 1 lp.
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1. pielikums
Tehniskajam uzdevumam
“Noliktavas jumta seguma remonts
Inčukalna pazemes gāzes krātuvē”

Sanācijas apmetums
Dekoratīvais apmetums
Noliktavas ēkas skice
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2. pielikums
Tehniskajam uzdevumam
“Noliktavas jumta seguma remonts
Inčukalna pazemes gāzes krātuvē”

15

2.pielikums
AS „Conexus Baltic Grid” atklāta konkursa nolikumam
“Noliktavas jumta seguma remonts Inčukalna pazemes gāzes krātuvē”

Piedāvājuma vēstule
2018.gada _______________Nr.__________

________________
/Sagatavošanas vieta/

Adresāts:

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”
Inčukalna pazemes gāzes krātuve

Projekts: “Noliktavas jumta seguma remonts Inčukalna pazemes gāzes krātuvē”

Nr.p.k.

Iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu, mēs apliecinām, ka, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts
par saimnieciski izdevīgāko un ar mums tiks noslēgts līgums, mēs apņemamies veikt Darbus,
saskaņā ar Konkursa nolikumu, tā 1.pielikumā esošo Tehnisko uzdevumu, 3.pielikumā esošo
Darbu izmaksu tāmi par šādu summu:
Darba nosaukums
Izpildes
Piedāvājuma
laiks
cena
(bez PVN)

EUR
1.

2.
2.
3.

Noliktavas jumta seguma remonts Inčukalna pazemes gāzes 3 mēneši no
krātuvē (saskaņā ar Tehnisko uzdevumu un pretendenta sastādīto līguma
darbu izmaksu tāmi (3.pielikums)
noslēgšanas
KOPĀ, EUR
PVN 21%, EUR
PAVISAM KOPĀ (ar PVN 21%), EUR

Samaksas noteikumi: _______________________________________________.
Darbu garantijas laiks:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Informācija par Pretendenta atbildīgo darbu vadītāju, kurš vadīs un nodrošinās Darbu
izpildi un par darbu veicējiem, kuri veiks būvdarbu izpildi:
____________________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

____________________________________________________________________________
Informācija par Pretendenta speciālistiem (metinātāji, izolētāji, mehānismu vadītāji),
kuri veiks Darbu izpildi, izsniegto apliecību (sertifikātu) kopijas un pieredze
____________________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

____________________________________________________________________________
Informācija par apakšuzņēmējiem, ja tādi tiks pieaicināti
____________________________________________________________________________
Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no
piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.
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Pretendenta nosaukums un komersanta vienotais reģistrācijas numurs:_______________
____________________________________________________________________________
Juridiskā adrese: _____________________________________________________________
Pretendenta kontaktpersona, kura ir pilnvarota risināta ar Piedāvājumu saistītos
jautājumus konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, telefons, fakss un e-pasts:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs (personas kods):
____________________________________________________________________________
Juridiskā adrese: ______________________________________________________________
Pretendenta kontaktpersona, kura ir pilnvarota risināt ar Piedāvājumu saistītos jautājumus
konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, telefons, faksa numurs un e-pasts:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Pielikumā:
1. Jāpievieno Pretendenta sastādīta Darbu tāme, saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām
2. Jāpievieno dokumenti saskaņā ar konkursa nolikuma 8.punktu.
2.1.___________________________________________________________ uz ______lapām;
2.2.___________________________________________________________ uz ______lapām;
2.3.___________________________________________________________ uz ______lapām;
2.4.___________________________________________________________ uz ______lapām;
2.5.___________________________________________________________ uz ______lapām;
2.6.___________________________________________________________ uz ______lapām;
2.7.___________________________________________________________ uz ______lapām.
2.8.___________________________________________________________ uz ______lapām;
2.9.___________________________________________________________ uz ______lapām.
2.10.__________________________________________________________ uz ______lapām.
2.11.__________________________________________________________ uz ______lapām;
2.12.__________________________________________________________ uz ______lapām.
____________________________________________________________________________
(Pretendenta izpildinstitūcijas ar pārstāvības tiesībām vai prokūrista, pilnvarnieka vārds, uzvārds, amats,
paraks
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3.pielikums
AS “Conexus Baltic Grid” atklāta konkursa
nolikumam “Noliktavas jumta seguma remonts
Inčukalna pazemes gāzes krātuvē”

Darbu izmaksu tāmes paraugs
Nr.
Darbu, izdevumu apraksts
1
1.
2
3
4
5
6
7

2
Sastatņu montāža, pārvietošana, demontāža
Koka balstkonstrukciju un latojuma apstrāde ar
antiseptiķi-antipirēnu, krāsošana
Koka latojuma uzstādīšana, līmeņošana
Kondensāta plēves uzstādīšana
Jauna cinkota skārda apšuvuma montāža (profils S18)
(pieskaņots ēkas Nr.15 apšuvumam)
Piebūves jumta seguma nomaiņa
Caurspīdīgu jumta viļņplākšņu sagriešana un montāža
jumta apsegumā, apgaismojuma nodrošināšanai dienā

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
8.
9.

Betonētās ārsienas kosmētiskais remonts
Sienu attīrīšana
Nodrupumu, plaisu, apmaļu apstrāde un aizpildīšana
Gruntēšana
Sanācijas apmetuma uzklāšana
Dekoratīvā apmetuma uzklāšana
Apmetuma krāsošana (krāsa pieskaņota esošajai)
Ventilācijas žalūziju izgatavošana un montāža

10.
11.
12.

Elektrokomunikāciju demontāža, montāža
Atkritumu utilizācija
Pavisam kopā

Mērvienība

Daudzums

3
m2

4

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
komplekts
m3

Transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Uzņēmuma virsizdevumi
Peļņa

___%
___%

Sociālie apdrošināšanas maksājumi

___%

KOPĀ, EUR
PVN

21.00%

Vienas vienības izmaksas, EUR
Darba Materiāli
Mehānismi
alga
bez PVN
5
6
7

Līgumcena
(bez PVN)
8

Kopējās izmaksas, EUR
Darba
Materiāli Mehānismi
alga
9
10
11

Līgumcena
(bez PVN)
12
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