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I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Mērķis
Atklāta konkursa (turpmāk – Konkurss) mērķis ir, nodrošinot konkurenci, atklātumu,
publiskumu un akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Pasūtītājs) līdzekļu
efektīvu izmantošanu, izvēlēties pretendentu, kurš veiktu kvalitatīvu un saimnieciski izdevīgu
pārvades gāzesvada Vireši – Tallina rezerves dīķera pāri Gaujas upei sagatavošanu
iekšējai diagnostikai (turpmāk – Darbi).
2. Konkursa rīkotājs, nolikuma un papildu informācijas saņemšana
2.1.

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

2.2.

Konkursa nolikumu (turpmāk – Nolikums) ieinteresētais piegādātājs (turpmāk –
Pretendents) var lejupielādēt no Pasūtītāja tīmekļa vietnes www.conexus.lv sadaļas
“Piedāvājumi/Iepirkumi”.

2.3.

Papildu informāciju attiecībā uz Konkursa tehniskajiem jautājumiem Pretendenti var
saņemt, sazinoties ar akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” Gāzes pārvades Līnijas
ekspluatācijas dienesta vadošo inženieri Igoru Semjonovu, mobilais tālrunis
(+371)29225172, e-pasts: Igors.Semjonovs@conexus.lv, jautājumos par Konkursa
procedūru un Nolikumā iekļautajām prasībām Pretendenti var sazināties ar Iepirkumu
daļas vadītāju Sandris Strazdiņu, mobilais tālrunis (+371)29511577, e-pasts:
Sandris.Strazdins@conexus.lv.

2.4.

Pretendenti jautājumus var uzdot, nosūtot elektroniski 2.3.punktā norādītajām
kontaktpersonām. Pasūtītāja kontaktpersonas uz iesniegtajiem skaidrojumu
pieprasījumiem atbildēs elektroniski trīs darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā divas darba
dienas pirms piedāvājuma 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.

Konkursā var piedalīties juridiska persona, kas var nodrošināt Nolikumā noteikto Darbu
izpildi atbilstoši iepirkuma priekšmetam, kam ir Nolikuma prasībām atbilstoša pieredze
un kas atbilst iepirkuma procedūras dokumentācijā pārējām noteiktajām prasībām.

4.2.

Pretendentam Piedāvājums jānoformē atbilstoši Nolikuma prasībām. Piedāvājums
jāiesniedz par Darbu izpildi pilnā apjomā atbilstoši Nolikuma noteikumiem, tai skaitā
saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā pievienoto Tehnisko specifikāciju (turpmāk –
Tehniskā specifikācija).

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 un Darbu veikšanas apstākļiem.
Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kurš to iesniedzis. Vēlāk atklātie
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Piedāvājuma trūkumi vai neatbilstības Nolikuma prasībām nedod Pretendentam pamatu
Piedāvājuma cenas palielināšanai vai Darbu izpildes termiņa pagarināšanai.
4.5.

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

4.6.

Pretendentam ir tiesības Darbu izpildei slēgt līgumu ar apakšuzņēmēju 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 apakšuzņēmēju ir jāiesniedz
Nolikuma 7.punktā norādītie dokumenti.

4.7.

Piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņa paredzamā līguma izpildes laikā ir
pieļaujama tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.

4.8.

Pretendentam nav atļauts iesniegt Piedāvājuma variantus.

4.9.

Pasūtītājs izslēdz no turpmākas dalības Konkursā Pretendentu, ja pastāv vismaz viens
no šādiem apstākļiem:
4.9.1.

Pretendents neatbilst jebkurai no Nolikuma 6.punktā minētajām atlases
prasībām vai Pretendents nav iesniedzis visus Nolikuma 7.punktā minētos
dokumentus;

4.9.2.

Pretendents Piedāvājumam nav pievienojis aizpildītu un parakstītu
Piedāvājuma vēstuli (turpmāk – Piedāvājuma vēstule) (paraugs Nolikuma
3.pielikumā);

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 23. vai 24.punktu, vai arī nav sniedzis citu
Pasūtītāja pieprasīto informāciju.
II. INFORMĀCIJA PAR KONKURSA PRIEKŠMETU

5.
5.1.

5.2.

5.3.

Konkursa priekšmets, tā kvantitatīvais un kvalitatīvais raksturojums
Konkursa un paredzamā līguma priekšmets ir pārvades gāzesvada Vireši – Tallina
rezerves dīķera pāri Gaujas upei sagatavošana iekšējai diagnostikai, kas būs jāveic
saskaņā ar noslēgto līgumu, Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums),
Pretendenta Piedāvājumu, Darbu aprēķinu – izmaksu tāmi, kā arī, ievērojot Latvijas
Republikas normatīvo aktu un standartu prasības.
Darbu izpildes vieta: Palaišanas mezgla novietojums: Beverīnas novads, Kauguru
pagasts, zemes gabala kadastra numurs: 9662 001 0028; Pieņemšanas mezgla
novietojums: Burtnieku novads, Valmieras pagasts, zemes gabala kadastra numurs:
9690 012 0004.
Darbu izpildes termiņš: līdz 2019.gada 31.oktobrim.
III. PRETENDENTA ATLASES NOTEIKUMI

6.

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

6.1.

Pretendents ir reģistrēts kā komercsabiedrība Latvijas Republikas komercreģistrā vai
savas mītnes zemes Uzņēmumu reģistrā vai tam pielīdzinātā reģistrā.
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6.2.

Pretendents atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un standartiem ir
tiesīgs veikt attiecīgus Darbus pārvades gāzesvados ar darba spiedienu virs 16 bar un
tam ir visi Darbu veikšanai nepieciešamie sertifikāti.

6.3.

Pretendentam pēdējo trīs gadu laikā (2016., 2017., 2018.gadā, tiks ņemts vērā arī
2019.gads) ir līdzvērtīga darba pieredze pārvades gāzesvados (tai skaitā gāzes vadu
nomaiņā) ar darba spiedienu virs 16 bar. Par līdzvērtīgu darbu uzskatāma gāzes
regulēšanas stacijas pārbūve, pārvades gāzesvada līnijas krānu mezgla pārbūve.

6.4.

Pretendents Darba izpildē iesaistīs personālu ar šādu vai augstāku kvalifikāciju:
6.4.1. darbu vadītājam pēdējo trīs gadu laikā (2016., 2017., 2018.gadā, tiks ņemts vērā arī
2019.gads) laikā ir montāžas darbu vadīšanas pieredze pārvades gāzesvados ar
darba spiedienu virs 16 bar vismaz trīs objektos. Par līdzvērtīgu montāžas darbu
uzskatāma pārvades gāzesvadu nomaiņas darbu vadīšana, gāzes regulēšanas stacijas
pārbūves vadīšana, pārvades gāzesvada līnijas krānu mezgla pārbūves vadīšana;
6.4.2. metinātājs – sertificēts, ar tiesībām veikt darbus pārvades gāzesvados ar darba
spiedienu virs 16 bar un vismaz trīs gadu metinātāja darba pieredzi;
6.4.3. izolētājs - ir apmācīts un nokārtojis ieskaiti darbam ar pretkorozijas aizsardzības
materiāliem un tam ir vismaz viena gada pieredze cauruļvadu izolācijas jomā;
6.4.4. būvniecības specializētas tehnikas mašīnists ar vismaz trīs gadu pieredzi darbā ar
būvmehānismiem.

6.5.

Pretendentam Latvijas Republikā vai savā mītnes zemē nav nodokļu parādu, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī
pārsniedz 150 euro.

6.6.

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 līguma
izpildes beigu termiņam Pretendents var tikt likvidēts.

6.7.

Pretendents ir iesniedzis visus Nolikuma 7.punktā minētos dokumentus un tie dod
Pasūtītājam skaidru un patiesu priekšstatu par Pretendenta spēju izpildīt paredzamo
līgumu visā tā darbības termiņā.

7.

Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendentam jāpievieno šādi dokumenti, kas apliecina tā tiesības
piedalīties Konkursā un tā pietiekamu kvalifikāciju, kā arī sniedz vispārēju informāciju par
Pretendentu (izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas,
Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas,
bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus – ja tie izdoti ne
agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav
norādījis īsāku termiņu):
7.1.

piedāvājuma vēstule, kas aizpildīta un noformēta atbilstoši Nolikuma 3.pielikumā
pievienotajam paraugam;

7.2.

aprēķins – izmaksu tāme (paraugs Nolikuma 2.pielikumā), kura sagatavota,
pamatojoties uz Nolikumā un tā pielikumos norādītajiem apjomiem;

7.3.

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
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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);
7.4.

izraksts (izdruka) no Pretendenta mītnes zemes Uzņēmumu reģistra vai tam pielīdzināta
reģistra atbilstoši tās valsts noteikumiem, kurā Pretendents izveidots, ar informāciju par
komersanta izpildinstitūcijas pārstāvības tiesībām, prokūru, reģistrācijas vietu, datumu
un reģistrācijas numuru. Ja Pretendents ir Latvijas Republikā reģistrēta
komercsabiedrība, šo izrakstu (izdruku) var neiesniegt;

7.5.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai pretendenta mītnes zemes Uzņēmuma
reģistra vai tiem pielīdzināmiem reģistra izziņa par to, ka pretendents nav pasludināts
par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav
apturēta vai pārtraukta;
informācija par līdzīgiem pasūtījumiem, ko Pretendents veicis pēdējo trīs gadu (2016.,
2017., 2018.gadā, tiks ņemts vērā arī 2019.gads) laikā, norādot objekta nosaukumu un
apjomu, izpildes gadu, darbu vadītāja vārdu, pasūtītāja nosaukumu, adresi un pasūtītāja
kontaktpersonas vārdu, amatu un tālruņa numuru (paraugs Nolikuma 4.pielikumā);

7.6.

7.7.

visu Pretendentam izsniegto dokumentu, kas nepieciešami Darbu izpildei, kopijas;

7.8.

informācija par atbildīgo Darba vadītāju: kvalifikācija, pieredze, kā arī kvalifikāciju un
pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas par pēdējiem trīs gadiem (2016., 2017.,
2018.gadā, tiks ņemts vērā arī 2019.gads);

7.9.

informācija par Pretendenta speciālistiem (metinātāji, izolētāji, mehānismu mašīnisti),
kuri veiks Darbu izpildi, izsniegto apliecību (sertifikātu) kopijas un pieredzi apliecinošo
dokumentu kopijas;

7.10. saraksts par īpašumā vai nomā esošiem mehānismiem, speciāliem instrumentiem un
citām Darba veikšanai nepieciešamajām iekārtām;
7.11. 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;
7.12. šis punkts ir attiecināms arī uz apakšuzņēmējam, kura veicamo darbu apjoms ir vismaz
10 procenti no paredzamā līguma vērtības.
IV. PIEDĀVĀJUMU SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA,
PIEDĀVĀJUMA CENA
8.

Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana

8.1.

Visiem Piedāvājuma dokumentiem, tai skaitā, sertifikātiem un tehniskai dokumentācijai
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".
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8.2.

Piedāvājuma vēstule, aprēķins - izmaksu tāme jāparaksta personai, kurai ir pārstāvības
tiesības vai kura ir pilnvarota to darīt pretendenta vārdā. Personas, kura parakstījusi
Piedāvājumu, pilnam vārdam, uzvārdam un amatam jābūt norādītam zem paraksta.

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.
Ja pretendents ir ārvalstīs reģistrēts komersants, tad tā Piedāvājuma vēstulē ir jānorāda,
vai:

8.4.

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 –
Nodokļu konvencija).
8.5.

Piedāvājuma vēstulē jānorāda Pretendenta kontaktpersona, kuru Pretendents ir
pilnvarojis risināt ar Piedāvājumu saistītos jautājumus Konkursa gaitā, amats, vārds,
uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts.

8.6.

Piedāvājuma (t.sk. visu tā pielikumu) lapām jābūt numurētām, cauršūtām, norādot
cauršūto lapu skaitu. Piedāvājuma un tā pielikumu lapām jānodrošina kopēja
numerācija.

8.7.

Piedāvājumā, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, vārdiem un
skaitļiem jābūt skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem un dzēsumiem. Pretrunu
gadījumā starp vārdiem un skaitļiem, par noteicošo tiek uzskatīts vārdiskais
formulējums.

8.8.

Piedāvājumam jābūt ievietotam aploksnē, aploksnei jābūt slēgtai un uz tās jābūt šādam
uzrakstam:
Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” Gāzes pārvade
Stigu ielā 14, Rīga, LV-1021, Latvija
Piedāvājums konkursam
“Pārvades gāzesvada Vireši – Tallina rezerves dīķera pāri Gaujas upei
sagatavošana iekšējai diagnostikai”
Neatvērt pirms 2019. gada 26. aprīļa, plkst.15:00!
Atvērt tikai Iepirkuma komisijas klātbūtnē!

8.9.

Uz aploksnes jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei. Aploksnē jābūt
ievietotam Piedāvājuma oriģinālam un kopijai, kas attiecīgi apzīmēti “Oriģināls” un
“Kopija”.

8.10. Pretrunu gadījumā starp Piedāvājuma oriģinālu un kopiju, par noteicošo tiks uzskatīts
Piedāvājuma oriģināls.
8.11. Pasūtītājs neatbild par tāda Piedāvājuma priekšlaicīgu atvēršanu, kurš nav noformēts
atbilstoši iepriekš norādītajām prasībām. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums
šādu Piedāvājumu noraidīt.
9.

Piedāvājuma cena

9.1.

Piedāvājuma cena jānorāda euro (EUR).
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9.2.

Piedāvājuma cenā jānorāda visi nodokļi un nodevas, izņemot Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokli (PVN), kas Piedāvājumā ir
jānorāda atsevišķi.

9.3.

Piedāvājuma cena tiek norādīta Piedāvājuma vēstulē un aprēķinā - izmaksu tāmē,
atšifrējot katru pozīciju atbilstoši Tehniskajā specifikācijā uzrādītiem apjomiem, kā arī
paredzot visas izmaksas, kuras nepieciešamas Darbu izpildei (t.sk. apdrošināšanu).

9.4.

Iepirkuma komisija vērtē Piedāvājuma cenu bez PVN.
V. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA

10.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš

10.1. Pretendenta Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz akciju sabiedrības
“Conexus Baltic Grid” Gāzes pārvadei, Rīgā, Stigu ielā 14, 201.telpā (tālrunis
+371 67819032) līdz 2019.gada 26.aprīļa, plkst. 15.00 (pēc Latvijas laika).
10.2. Piedāvājumu var nogādāt ar kurjeru vai personīgi, vai nosūtīt pa pastu ar noteikumu, ka
Piedāvājums tiek saņemts Nolikuma 10.1.apakšpunktā norādītajā Piedāvājumu
iesniegšanas vietā un laikā.
10.3. Risku par Piedāvājuma piegādāšanu uzņemas Pretendents.
10.4. Piedāvājums, kurš saņemts pēc Nolikuma 10.1. apakšpunktā minētā termiņa, tiek
nosūtīts atpakaļ neatvērts neatkarīgi no kavēšanās iemesla.
11.

Piedāvājuma grozīšana un atsaukšana

11.1. Pretendents pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs veikt izmaiņas
Piedāvājumā vai atsaukt Piedāvājumu, par to rakstiskā formā paziņojot Pasūtītājam.
11.2. Piedāvājuma izmaiņas un atsaukums jāsagatavo, jānoformē un jāiesniedz tādā pašā
kārtībā kā Piedāvājums, papildus attiecīgi nomarķējot ar uzrakstu „Piedāvājuma
izmaiņas” vai “Piedāvājuma atsaukums”.
11.3. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz Pretendenta turpmāku dalību
Konkursā.
12.

Piedāvājumu atvēršana

12.1. Piedāvājumu dokumentus, ieskaitot Piedāvājuma izmaiņas vai atsaukumus, atvērs
Iepirkuma komisija 2019.gada 26.aprīļa plkst.15.00 (pēc Latvijas laika), akciju
sabiedrības “Conexus Baltic Grid” Gāzes pārvadē, Rīgā, Stigu ielā 14, apspriežu
telpā.
12.2. Iepirkuma komisija atver tikai tos Piedāvājumus, kurus Pasūtītājs būs saņēmis
Nolikumā noteiktajā termiņā. Ar nokavējumu iesniegtais Piedāvājums un Piedāvājums,
kura atsaukums ir akceptēts, bez atvēršanas tiek nosūtīts atpakaļ pa pastu uz adresi, kas
norādīta uz aploksnes.
12.3. Aploksnes ar uzrakstu “Piedāvājuma atsaukums” tiek atvērtas pirmās, bet aploksnes ar
Piedāvājumiem, uz kuriem attiecas šie atsaukumi, netiek atvērtas.
12.4. Aploksnes ar uzrakstu „Piedāvājuma izmaiņas” tiek atvērtas secīgi ar attiecīgā
Pretendenta Piedāvājuma dokumenta aploksnes atvēršanu.
12.5. Pretendenta nosaukums, Piedāvājuma atsaukums (ja tāds saņemts), Piedāvājuma
izmaiņas (ja tādas saņemtas), Piedāvājuma cena un cita informācija, pēc Iepirkuma
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komisijas ieskatiem, Piedāvājumu atvēršanas procedūras laikā tiek norādīta Iepirkuma
komisijas noformētā Piedāvājumu atvēršanas sēdes protokolā.
12.6. Pretendenta pārstāvji drīkst piedalīties Piedāvājuma 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 kontakttālruni.
12.7. Atverot Piedāvājumus, Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs vai cits Iepirkuma komisijas
loceklis nolasa katra Piedāvājuma datus (Piedāvājuma cena bez PVN, samaksas
noteikumi, darbu garantijas laiks, izpildes termiņš), kas tiek ierakstīti Iepirkuma
komisijas protokolā.
12.8. Pretendentu pārstāvji Piedāvājumu vērtēšanā nepiedalās.
VI. PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJI, PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANA
UN UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA
13.

Par Konkursa uzvarētāju tiek atzīts Pretendents, kurš iesniedzis Nolikuma prasībām
pilnībā atbilstošu saimnieciski izdevīgāko Piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā noteikto
vērtēšanas kārtību.

14.

Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji ir atspoguļoti tabulā:

Kritērija
punkti
Finansiālie kritēriji, t.sk.:
55
Piedāvājuma cena
55
Tehniskie kritēriji, t.sk.:
45
Darbu garantijas laiks
5
Piedāvājuma atbilstība Tehniskajai specifikācijai
40
Kopā tehniskie un finansiālie kritēriji
100
15.
Finansiālais kritērijs “Piedāvājuma cena” tiek novērtēts šādi: Piedāvājumam ar
viszemāko cenu tiek piešķirts maksimālais kritērija punktu skaits (55), bet pārējiem
Piedāvājumiem punkti tiek aprēķināti pēc formulas:
Kritēriji

Zemākā Piedāvājuma cena / Piedāvājuma “N” cena * 55 (kritērija punkti).
16.

Iepirkuma komisija pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas, un to izlabos,
ja tāda tiek konstatēta. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs
paziņo pretendentam. Pamatoti labotā Piedāvājuma cena tiek uzskatīta par saistošu
pretendentam. Ja pretendents nepiekrīt Iepirkuma komisijas pamatoti veiktajam kļūdu
labojumam, tā Piedāvājums tiek noraidīts.

17.

Piedāvājuma cena tiek koriģēta, pieskaitot vai atņemot summas saistībā ar aritmētisko
kļūdu labojumiem tādā veidā, lai Piedāvājumu izvērtēšanā tiek salīdzinātas
Piedāvājumu cenas, kurās iekļauts pilns Darbu apjoms.
Tehniskais kritērijs “Darbu garantijas laiks” tiek vērtēts atbilstoši algoritmam, kur
Pretendents ar visgarāko garantijas termiņu saņems maksimālo punktu skaitu 5.
Pārējiem piedāvājumiem punkti tiek piešķirti proporcionāli.

18.

X/Z*5 = iegūstamais punktu skaits, kur:
X-pretendenta piedāvātais garantijas laiks;
Z-pretendentu piedāvātais visgarākais garantijas laiks.
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Ja kā garantijas laiks Piedāvājumā tiks norādīts gads ar mēnešiem (piemēram, 1 gads un
6 mēneši), tad kritērija punkti tiks piešķirti par pilniem gadiem (piemēram, 1 gads). Ja
darbu garantijas laiks tiks norādīts mazāks, nekā 2 gadi, Pretendenta piedāvājums tiek
noraidīts.
19.

Tehniskais kritērijs “Piedāvājuma atbilstība Tehniskajai specifikācijai” tiks vērtēts,
piešķirot punktus saskaņā ar šādiem kritērijiem:
Piedāvājums pilnībā atbilst Tehniskajai specifikācijai pārsniedzot
to un ir augstāk vērtējams par Tehniskajā specifikācijā
izvirzītajām prasībām
30 punkti Piedāvājums pilnībā atbilst Tehniskajai specifikācijai
15 punkti Piedāvājuma pamatprasības atbilst Tehniskajā specifikācijā
izvirzītajām prasībām, bet ir nelielas atkāpes nebūtiskajās
prasībās
Ja Pretendenta Piedāvājuma atbilstība Tehniskajai specifikācijai ir zemāka, nekā
paredzēts gadījumā, kad piešķirami 15 punkti, tad Pretendenta piedāvājums tiek
noraidīts.
40 punkti

20.

Kopvērtējumā punkti tiks aprēķināti šādi:
Punkti kopā = finanšu kritērija punkti + tehniskā kritērija punkti.

21.

Iepirkuma komisija par Konkursa uzvarētāju atzīs Pretendentu, kura Piedāvājums būs
saimnieciski visizdevīgākais, t.i., ieguvis visvairāk punktus kopvērtējumā.

22.

Iepirkuma komisijai nav pienākums par Konkursa uzvarētāju atzīt Piedāvājumu ar
viszemāko Piedāvājuma cenu.

23.

Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta rakstisku skaidrojumu par viņa
iesniegto Piedāvājumu. Atbildes uz jautājumiem pretendentam jānosūta Pasūtītājam pa
elektronisko pastu pieprasījumā norādītajā termiņā.

24.

Iepirkuma komisija ir tiesīga uzaicināt pretendentu uz skaidrojošo sanāksmi
Piedāvājuma detaļu precizēšanai.

25.

Piedāvājumu saturs un informācija par izvērtēšanas gaitu ir aizsargājama informācija.
Piedāvājumu vērtēšanā drīkst piedalīties tikai Iepirkuma komisija un tās pieaicinātie
speciālisti un eksperti.

26.

Iepirkuma komisija noraida tādu Piedāvājumu, kurš paredz tādu Darbu izpildi, kas
neatbilst Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām vai kurš neatbilst Nolikuma
prasībām, vai kura iesniedzēju Iepirkuma komisija atzīst par neatbilstošu vai
nepietiekoši kvalificētu Darbu izpildei.

27.

Iepirkuma komisija var atzīt par Konkursa uzvarētāju vienu Pretendentu.

28.

Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt Konkursu jebkurā laikā pirms noslēgts līgums ar
Konkursa uzvarētāju, neuzņemoties nekādas saistības pret Pretendentiem.

29.

Ja neviens no iesniegtajiem Piedāvājumiem neatbilst Nolikuma noteikumiem, Pasūtītājs
pieņem lēmumu izbeigt Konkursu.

30.

Ja Konkursā iesniegts tikai viens Piedāvājums, Iepirkuma komisija lemj, vai tas ir
atbilstošs un saimnieciski izdevīgs un vai ir iespējama līguma slēgšana ar vienīgo
Pretendentu.
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31.

Pasūtītājs attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības,
pārbaudīs, vai attiecībā uz šo Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli,
pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt
Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja
Pretendents ir personālsabiedrība, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas
vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē
līguma izpildi. Ja attiecībā uz minēto Pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai
nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas
Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās
sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas tiks izslēgts no dalības līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanas procedūru.

32.

Nolikuma 31. punktā minētā pārbaude tiks veikta arī attiecībā uz Pretendenta norādīto
apakšuzņēmēju, kura veicamo sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no
kopējās līguma vērtības, vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja attiecībā uz
minēto personu vai apakšuzņēmēju ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas
vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma
izpildi, attiecīgais Pretendents tiks izslēgts no dalības līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanas procedūrā, ja šis Pretendents 10 darbdienu laikā pēc Pasūtītāja
pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neveiks šādas personas vai
apakšuzņēmēja nomaiņu.

33.

Iepirkuma komisija informē visus Pretendentus par Konkursa rezultātu.

34.

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.
VIII. LĪGUMA PĀRRUNAS UN LĪGUMA NOSLĒGŠANA

35.

Pasūtītājs uzaicinās Pretendentu, kurš tiks atzīts par Konkursa uzvarētāju, uz līguma
pārrunām. Nesekmīgu līguma pārrunu gadījumā Pasūtītājam ir tiesības uzaicināt uz
līguma pārrunām Pretendentu ar nākamo augstāko novērtējumu.

36.

Konkursa uzvarētāja iesniegtais Piedāvājums ir pamats līguma par Darbu izpildi
(turpmāk – Līgums) noslēgšanai.

37.

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.

38.

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, tad līgumā tiks iekļauts noteikums,
ka par šī apakšuzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem vai nosūtīto preci rēķinu
apakšuzņēmējs izraksta Pasūtītājam.

39.

Noslēdzot Līgumu ar Konkursa uzvarētāju (turpmāk šajā punktā – Izpildītājs), tajā
obligāti tiks iekļauti šādi noteikumi:
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39.1.

39.2.

Izpildītāja pienākums veikt Darbus atbilstoši Pasūtītāja pārvades gāzesvadu
esošiem darba režīmiem, ievērojot Pasūtītāja Gāzes pārvades sagatavoto
Ugunsbīstamo darbu veikšanas plānu, kas iepriekš saskaņots ar Pasūtītāja
Dispečeru daļu;
Izpildītājs pirms Darbu uzsākšanas Latvijas Republikā spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izstrādā un iesniedz Pasūtītājam
saskaņošanai attiecīgu Darbu veikšanas projektu;

39.3.

Izpildītāja pienākums par katru Darbu izpildes nokavēto darba dienu maksāt
līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas, bet ne vairāk kā 10% no
kopējās līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvos Izpildītāju no līguma
izpildes pienākuma. Pasūtītājs būs tiesīgs Izpildītājam aprēķināto līgumsodu
ieturēt no tam maksājamās līguma summas par kvalitatīvi veiktajiem Darbiem;

39.4.

Izpildītāja atbildīgais Darbu vadītājs, kurš nodrošinās Darbu izpildi;

39.5.

Izpildītāja norīkots metinātājs;

39.6.

Izpildītāja norīkots izolētājs;

39.7.

Izpildītāja norīkoti būvniecības specializētas tehnikas mašīnisti;

39.8.

apstākļi, kas dod pamatu prasīt palielināt līguma summu vai pagarināt Darbu
izpildes termiņu, paredzot procesuālo kārtību līguma summas 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;

39.9.

Darbu garantijas laiks no Darbu pabeigšanas dienas. Ja pēc Darbu pabeigšanas
un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas tiek konstatēts, ka Darbu
izpildes dēļ trešajām personām ir radušies zaudējumi, Izpildītājam ir
pienākums tos atlīdzināt trešajām personām;

39.10.

Darbu izpildes laikā Pasūtītājs maksās Izpildītājam par kalendārajā mēnesī
kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, nepārsniedzot 90% no Darbu izpildes summas.
Atlikušie 10% no Darbu izpildes summas tiks maksāti Izpildītājam tikai pēc
objekta nodošanas ekspluatācijā un galīgā nodošanas-pieņemšanas akta
abpusējas parakstīšanas;

39.11.

pēc Darbu izpildes Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpildu dokumentus saskaņā
ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

39.12.

Darbu kvalitāte tiek pārbaudīta atbilstoši spēkā esošo Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām. Izpildītājam par saviem līdzekļiem ir jānovērš
defekti, kas atklāti Darbu garantijas laikā pēc izpildīto Darbu nodošanas
Pasūtītājam;

39.13.

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;
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39.14.

Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu pirms termiņa, rakstiski par to
brīdinot Izpildītāju vienu mēnesi iepriekš. Šajā gadījumā Pasūtītājam ir
pienākums samaksāt Izpildītājam par faktiski izpildītajiem darbiem
pamatojoties uz pieņemšanas – nodošanas aktu.

39.15.

Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties starp Pasūtītāju un Izpildītāju par
līgumu, Puses risinās sarunu ceļā. Gadījumā, ja vienošanos sarunu ceļā panākt
nav iespējams, strīds tiks risināts Latvijas Republikas tiesā, pamatojoties uz
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
IX. KONFIDENCIALITĀTES NOSACĪJUMI

40.

Pretendentu skaits un nosaukumi līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim ir neizpaužama
informācija, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi, Piedāvājumu saturs un
Iepirkuma komisijas sēžu materiāli ir komercnoslēpums un aizsargājama informācija, un
tie nav izpaužami citiem Pretendentiem vai trešajām personām.
X. PIELIKUMI

41. Nolikumam ir pievienoti četri pielikumi:
1.pielikums

2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums

Tehniskā specifikācija pārvades gāzesvada Vireši – Tallina rezerves
dīķera pāri Gaujas upei sagatavošana iekšējai diagnostikai uz 6
lappusēm
Aprēķins – izmaksu tāme uz 1 lappuses
Piedāvājuma vēstule uz 2 lappusēm
Informācija par līdzīgiem darbiem uz 1 lappuses

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs
Rīgā 2019.gada 8.aprīlī

I.Cibuļskis
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1. pielikums
Akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid”
atklāta konkursa nolikumam
“Pārvades gāzesvada Vireši – Tallina
rezerves dīķera sagatavošana iekšējai diagnostikai”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
PGV “Vireši – Tallina” rezerves dīķera pāri Gaujas upei sagatavošana iekšējai
diagnostikai
Darbu mērķis: sadarbībā ar diagnostikas izpildes organizāciju un Pasūtītāju nodrošināt
PGV “Vireši – Tallina” rezerves dīķera DN 700, pāri Gaujas upei caurules iekšējās
diagnostikas veikšanu ar virzuļu caurvilkšanas metodi;
Darba uzdevums: nodrošināt virzuļu palaišanas un pieņemšanas mezglu ierīkošanu
Gaujas upes krastos, laidņu izgatavošanu, vinču uzstādīšanu abos upes krastos, virzuļu
caurvilkšanu ar trosēm (1.attēls) un citi darbi saskaņā ar šo tehnisko specifikāciju.
Gāzesvada īss tehniskā stāvokļa apraksts

1.

Gāzesvada nosaukums
PGV “Vireši – Tallina”
rezerves dīkers pāri Gaujas
upei




2.









Gāzesvada
ārējais diametrs
(mm)
720

Caurules sieniņu
biezums (mm)

Izolācijas veids

8

Polietilēna

Spiediens gāzesvadā darbu veikšanas laikā - atbrīvots no gāzes un degazēts;
Gāzesvada izvietošanas veids: pazemes, dziļums 1 – 6,2 m;
Grunts tipi: dažādi;
Piebraucamie ceļi: ir.
Virzuļu palaišanas mezgls 2.attēls:
Palaišanas mezgla novietojums: Beverīnas novads, Kauguru pagasts, kadastra numurs:
96620010028
Izstrādāt darbu organizēšanas projektu un saskaņot to ar Pasūtītāju, pilnvaroto
inspicēšanas institūciju, zemes īpašniekiem un citām ieinteresētajām institūcijām;
Izstrādāt palaišanas mezgla tehnoloģisko shēmu un saskaņot to ar Pasūtītāju;
Nepieciešamā posma izgriešana un laidņa izgatavošana;
Palīgvinčas uzstādīšana;
Piegādāt nepieciešamos materiālus mezgla izbūvei, pieslēgšanai (caurules, fasona daļas,
izolācijas materiāli utt.);
Pēc diagnostikas darbu pabeigšanas demontēt palaišanas mezglu un atjaunot gāzesvada
darbību saskaņā ar sākotnējo tehnoloģisko shēmu;
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3.

Noformēt izpilddokumentāciju;
Pieaicināt inspicēšanas institūciju, lai veiktu gāzesvada ārkārtas pārbaudi un remontētā
gāzesvada posma atbilstības novērtēšanu saskaņā ar 2002.gada 23.aprīļa Ministru
Kabineta noteikumiem Nr.164 “Prasības maģistrālajiem cauruļvadiem un maģistrālo
cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtība”;
Darbu zonas zemes rekultivācija.



Virzuļu pieņemšanas mezgls 3.attēls:
Pieņemšanas mezgla novietojums: Burtnieku novads, Valmieras pagasts, kadastra
numurs: 96900120004;
Izstrādāt darbu organizēšanas projektu un saskaņot to ar Pasūtītāju, pilnvaroto
inspicēšanas institūciju, zemes īpašniekiem un citām ieinteresētajām institūcijām;
Izstrādāt pieņemšanas mezgla tehnoloģisko shēmu un saskaņot to ar Pasūtītāju;
Nepieciešamā posma izgriešana un laidņa izgatavošana;
Pamatvinčas uzstādīšana, lai nodrošinātu virzuļu caurvilkšanu;
Attīrošu un diagnostikas virzuļu caurvilkšana (10 gab.)
Piegādāt nepieciešamos materiālus mezgla pieslēgšanai (caurules, fasona daļas,
izolācijas materiāli utt.);
Netīrumu un kondensāta savācēja izgatavošana un pieslēgšana pie esošā gāzesvada
(paredzēt aizsardzību netīrumu nokļūšanai apkārtējā vidē);
Pēc diagnostikas darbu pabeigšanas, demontēt pieņemšanas mezglu un kondensāta
savācēju atjaunot saskaņā ar sākotnējo gāzesvada tehnoloģisku shēmu;
Noformēt izpilddokumentāciju;
Pieaicināt inspicēšanas institūciju, lai veiktu gāzesvada ārkārtas pārbaudi un remontētā
gāzesvada posma atbilstības novērtēšanu saskaņā ar 2002.gada 23.aprīļa Ministru
Kabineta noteikumiem Nr.164 “Prasības maģistrālajiem cauruļvadiem un maģistrālo
cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtība”;
Darbu zonas zemes rekultivācija.

4.






Pasūtītāja pienākumi
Darbu drošības nodrošināšana (gāzesvada atbrīvošana no gāzes un degazēšana);
Sadarbībā ar diagnostikas darbu veicēju gāzesvada Diagnostikas darbu veikšana;
Caurules netīrumu utilizācijas organizēšana;
Uzraudzīt montāžas procesu un pieņemt izpildītos darbus;
Brīdināt zemes īpašniekus par remontdarbiem gāzesvada aizsargjoslā.













5. Darbu izpildes noteikumi
 Saskaņot ar attiecīgajiem pagastiem, zemes lietotājiem vai īpašniekiem un citām
ieinteresētajām institūcijām:
- darbu veikšanu,
- piebrauktuvju maršrutu pie darba vietām,
- būvmehānismu un celtniecības vagonu stāvvietas;
 Pirms darbu uzsākšanas, uzņēmēja darbu vadītājam jābūt instruētam pie Pasūtītāja
tehniskās kontroles un drošības tehnikas inženiera;
 Izpildītājs ir pilnībā materiāli atbildīgs par visiem Pasūtītājam nodarītajiem
zaudējumiem;
 Izpildītājs veic darba gaitā radušos būvgružu utilizāciju;
 Jebkuru darbu izpildes uzsākšana tiek atļauta tikai pēc darbu izpildes kārtības veida
saskaņošanas ar objekta vadītāju. Pirms darbu uzsākšanas jābūt nokārtotām visām
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Latvijas Republikas likumdošanā un objektā prasītajām atļaujām – pielaidēm, tai skaitā
Valsts darba likumdošanas prasībām;
Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt darbu izpildes gaitu, ja tas nepieciešams drošības un
tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai;
Jebkuras atkāpes no tehniskajā uzdevumā minētajām prasībām rakstiski saskaņot ar
Pasūtītāju;
Pēc darbu izpildes saņemt atzinumus no attiecīgiem pagastiem, zemes lietotājiem vai
īpašniekiem un citām ieinteresētajām institūcijām;

Gāzes pārvades vadītāja vietnieks

M.Lupāns

Līnijas ekspluatācijas dienesta
vadītājs

S.Ļahovs

Semjonovs 29225172

1.Attēls. Caurules iekšējā diagnostikas shēma izmantojot caurvilkšanas metodi
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2.Attēls. Palaišanas mezgla ierīkošanas shēma
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3.Attēls. Pieņemšanas mezgla ierīkošanas shēma
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2.pielikums
Akciju sabiedrības „Conexus Baltic
Grid” atklāta konkursa nolikumam
“Pārvades gāzesvada Vireši – Tallina
rezerves dīķera pāri Gaujas upei
sagatavošana iekšējai diagnostikai”

Pasūtītājs: akciju sabiedrība
"Conexus Baltic Grid"
Pretendents:_____________________________
Objekts: “Pārvades gāzesvada Vireši – Tallina
rezerves dīķera sagatavošana iekšējai diagnostikai”

APRĒĶINS-IZMAKSU TĀME
Pamatojums: Tehniskā specifikācija

līgumcena
(bez PVN)

mehānismi

materiāli

darbs

Daudzums

Kopējās izmaksas, EUR
līgumcena
(bez PVN)

Mērv.

mehānismi

Darbu un materiālu apraksts

materiāli

Nr.

darbs

Vienas vienības izmaksas, EUR

Kopā
PVN 21 %:
Pavisam kopā:
Sastādīja
_____________________________________

__________________________________________________________________________
(Pretendenta

izpildinstitūcijas

ar

pārstāvības

tiesībām

vai

prokūrista,

pilnvarnieka

vārds,

uzvārds,

amats,

paraksts)

3.pielikums
Akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid”
atklāta konkursa nolikumam
“Pārvades gāzesvada Vireši – Tallina
rezerves dīķera pāri Gaujas upei
sagatavošana iekšējai diagnostikai”

Piedāvājuma vēstule
2019.gada _______________Nr.__________

________________
/Sastādīšanas vieta/

Adresāts:

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”
Gāzes pārvade, Rīgā, Stigu ielā 14, LV-1021,

Projekts: Pārvades gāzesvada Vireši – Tallina rezerves dīķera pāri Gaujas upei
sagatavošana iekšējai diagnostikai.
Iepazinušies ar 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, Tehnisko specifikāciju un mūsu sastādīto aprēķinu –
izmaksu tāmi par summu:
Darbu izpildes Piedāvājuma
Nr.
Darba nosaukums
p.k.
termiņš
cena
Līdz 2019.gada
1.
Pārvades gāzesvada Vireši – Tallina rezerves dīķera
31.oktobrim
pāri Gaujas upei sagatavošana iekšējai diagnostikai
2.

PIEDĀVĀJUMA CENA (bez PVN) EUR

3.

PVN 21% EUR

4.

PAVISAM KOPĀ (ar PVN) EUR
Informācija par Pretendenta atbildīgo darbu vadītāju, kurš vadīs un nodrošinās Darbu
izpildi un par darbu veicējiem, kuri veiks darbu izpildi:
__________________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

__________________________________________________________________________
Informācija par apakšuzņēmējiem, ja tādi tiks pieaicināti
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Informācija par to, vai Pretendents ir/nav uzskatāms par ar akciju sabiedrību “Conexus
Baltic Grid” saistītu uzņēmumu likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē (ja
nepieciešams)
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Informācija par to, vai Pretendents ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai
noslēgta Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas
novēršanu (ja nepieciešams)
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
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Apliecinām, ka attiecībā uz mums, kā Pretendentu, mūsu valdes vai padomes locekļiem,
pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas
pārstāvēt mūs darbībās, kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai
nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas
Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās
sankcijas, kuras ietekmē Sarunās noteiktā līguma izpildi.
Pretendenta nosaukums un komersanta vienotais reģistrācijas numurs:_____________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Juridiskā adrese: ___________________________________________________________
Pretendenta kontaktpersona, kura ir pilnvarota risināt ar Piedāvājumu saistītos
jautājumus konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts:
__________________________________________________________________________
Pielikumā:
1. Jāpievieno Pretendenta sastādīts aprēķins – izmaksu tāme;
2. Jāpievieno saraksts ar īpašumā vai nomā esošiem mehānismiem, speciāliem instrumentiem
u.c.iekārtām;
3. Jāpievieno dokumenti saskaņā ar konkursa nolikuma 7.punktu.
3.1._________________________________________________________ uz ___lappusēm;
3.2._________________________________________________________ uz ___lappusēm;
3.3._________________________________________________________ uz ___lappusēm;
3.4._________________________________________________________ uz ___lappusēm;
3.5._________________________________________________________ uz ___lappusēm;
3.6._________________________________________________________ uz ___lappusēm;
3.7._________________________________________________________ uz ___lappusēm;
3.8._________________________________________________________ uz ___lappusēm;
3.9._________________________________________________________ uz ___lappusēm;
3.10.________________________________________________________ uz ___lappusēm;
3.11.________________________________________________________ uz ___lappusēm;
3.12.________________________________________________________ uz ___lappusēm;
3.13.________________________________________________________ uz ___lappusēm.
__________________________________________________________________________
(Pretendenta izpildinstitūcijas ar pārstāvības tiesībām vai prokūrista, pilnvarnieka vārds, uzvārds, amats,
paraksts)
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4. pielikums
AS "Conexus Baltic Grid" atklātā konkursa
nolikumam "Pārvades gāzesvada VirešiTallina rezerves dīķera pāri Gaujas upei
sagatavošana iekšējai diagnostikai"

Informācija par līdzīgiem darbiem, ko Pretendents
veicis pēdējo trīs gadu (2016., 2017., 2018.gads, tiks ņemts vērā arī 2019.gads) laikā,
kas apliecina Pretendenta atbilstību Nolikuma 7.6.punkta prasībām
Atklātam konkursam “Pārvades gāzesvada Vireši – Tallina rezerves dīķera pāri Gaujas upei
sagatavošana iekšējai diagnostikai”
Pasūtītājs (nosaukums,
adrese, kontaktpersona,
tālruņa numurs)

Objekta nosaukums,
adrese, apjoms

Darbu vadītājs

Izpildes gads

2019.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums)

