Ņemot vērā Iepirkumu uzraudzības biroja sniegto atzinumu par Vidzemes plānošanas
reģiona rīkotā atklātā konkursa Nr.VPR/2015/17/NFI „Madonas, Gulbenes, Cēsu,
Valkas novadu un Valmieras pilsētas pašvaldības investīciju piesaistes materiālu
izstrāde (tirgus izpētes)” iepirkuma dokumentiem, kā arī ieinteresēto pretendentu
uzdotos jautājumus, iepirkuma komisija 2015.gada 10.novembra sēdē iepirkuma
dokumentos ir veikusi šādus grozījumus:
1)

papildināt iepirkuma nolikuma 1.2. un 1.8.punktā, 1.6.1. un 1.7.1.apakšpunktā,
kā arī iepirkuma nolikuma 6.pielikuma ''Līguma projekts'' 10.punktā norādīto
pasūtītāja adresi ar norādi par 108.kabinetu.

2)

Izteikt iepirkuma nolikuma 2.3.punktu jaunā redakcijā:
''2.3. Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) finanšu gados
(2012., 2013. un 2014.) nav mazāks par EUR 20 000 (divdesmit tūkstoši euro)
bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Pretendenti, kas dibināti
vēlāk (nav 3 gadu periods), norāda vidējo finanšu apgrozījumu par periodu no
piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laika.''

3)

aizstāt iepirkuma nolikuma 2.5.1.1.apakšpunktā vārdus ''kas saistīti ar Latvijas
makroekonomiku'' ar vārdiem ''makroekonomikas jomā''.

4)

izslēgt no iepirkuma nolikuma 2.5.2.apakšpunkta vārdus ''ekonomikā vai
sociālajās zinātnēs, kuram'' un aizstāt vārdus ''piedalījies vismaz vienā tirgus
izpētes pētījumā par investīciju piesaistes materiālu izvērtēšanu'' ar vārdiem ''ir
veicis ēku tehnisko apsekošanu''.

5)

izslēgt no iepirkuma nolikuma 3.1.2.2.apakšpunktu.

6)

aizstāt iepirkuma nolikuma 3.1.2.3.apakšpunktā vārdu ''atsavinājumu'' ar
vārdiem ''kopiju''.

7)

papildināt iepirkuma nolikuma 3.2.2.apakšpunktu pēc vārdiem un skaitļiem ''
iepriekšējiem 3 (trim) finanšu gadiem'' ar skaitļiem un vārdiem ''(2012., 2013.
un 2014.gads). Pretendenti, kas dibināti vēlāk (nav 3 gadu periods),
informāciju par finanšu apgrozījumu norāda par periodu no pretendenta
dibināšanas vai darbības uzsākšanas laika''.

8)

izslēgt no iepirkuma nolikuma 3.2.6.apakšpunkta vārdu ''apliecināts'' attiecīgajā
locījumā un aizstāt skaitli ''2.5.1.'' ar skaitli ''2.5.2.''.

9)

papildināt iepirkuma nolikumu ar 3.2.8.apakšpunktu šādā redakcijā: ''3.2.8.
Pretendenta pārstāvja parakstīts dokuments, kurā norādīti visi apakšuzņēmēji,
kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma
līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei
nododamo pakalpojumu līguma daļu''

10)

papildināt iepirkuma nolikumu ar 3.2.9.apakšpunktu šādā redakcijā: ''3.2.9.
Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta
persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta
publiska pakalpojumu līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona
pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam''.

11)

papildināt iepirkuma nolikumu ar 3.2.10.apakšpunktu šādā redakcijā: ''3.2.10.
Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā
apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu
sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu
uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam
ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai
kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam
vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā''.

12)

izteikt iepirkuma nolikuma 4.2.punktu jaunā redakcijā:
''4.2. Piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas posmi ir:
4.2.1. I posms – piedāvājumu atvēršana
Iepirkuma komisija pārbauda un izvērtē iesniegtos piedāvājumus nolikuma
1.7.punktā noteiktajā kārtībā.
4.2.2. II posms – visu pretendentu atbilstības pārbaude Publisko iepirkumu
likuma 39.1 panta pirmās daļas noteikumiem
Pretendentu pārbaudes atbilstību Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās
daļas noteikumiem, iepirkuma komisija veiks Publisko iepirkumu likuma 39.1
panta noteiktajā kārtībā.
4.2.3. III posms – piedāvājumu sagatavošanas un noformējuma pārbaude
Iepirkuma komisija pārbauda vai pretendenta piedāvājums sagatavots un
noformēts atbilstoši nolikuma 3.1.2. un 3.1.3.apakšpunktos noteiktajām
prasībām.
4.2.4. IV posms – pretendentu atlase
Iepirkuma komisija pārbauda un izvērtē vai pretendenta iesniegtie pretendentu
atlases dokumenti (nolikuma 3.2.punkts) apliecina pretendenta kvalifikācijas
atbilstību nolikuma 2.punktā izvirzītajām prasībām.
4.2.5. V posms – tehniskā un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude
4.2.5.1.
Iepirkuma komisija pārbauda un izvērtē vai pretendenta
iesniegtais tehniskais un finanšu piedāvājums pilnībā atbilst nolikuma
3.3.punktā noteiktajām prasībām.
4.2.5.2.
Iepirkuma komisija pārbauda vai finanšu piedāvājumā nav
aritmētisko kļūdu. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskās
kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu
iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.
Turpmākajā piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā
sadaļā noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.
4.2.6. VI posms – Piedāvājumu vērtēšana
4.2.6.1.
No visiem piedāvājumiem, kas būs izturējuši I – V posmu
pārbaudi, iepirkuma komisija līguma slēgšanas tiesības, katrā iepirkuma
priekšmeta daļā, piešķirs pretendentam, kura piedāvājums būs ar viszemāko
cenu (zemākā piedāvātā cena bez PVN attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā).
4.2.6.2.
Pirms līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas, iepirkuma komisija
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta sesto daļu veiks pārbaudi par
Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 5.punktā minētā
pretendentu izslēgšanas gadījuma esamību uz katru pretendentu, kuram būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības''.

13)

papildināt iepirkuma nolikuma 6.2.punktu pēc vārdiem ''dokumentu kopiju
oriģinālus'' ar vārdiem ''vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju''.

14)

papildināt iepirkuma nolikuma 6.3.punktu ar otru teikumu šādā redakcijā: ''Par
veiktajiem grozījumiem iepirkuma dokumentos, iepirkuma komisija publicēs

paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Publisko iepirkumu
likuma 29.panta trešās daļas kārtībā''.
15)

papildināt iepirkuma nolikuma 1.pielikuma ''Tehniskā specifikācija'' (turpmāk
– tehniskā specifikācija) 1.daļas 3.9.6.punktu pēc vārdiem ''veikt potenciālo
investoru piesaistes iespēju'' ar vārdiem ''analīzi/izpēti''

16)

papildināt tehniskās specifikācijas 1.daļas 5.punktu ar jaunu 5.5.punktu šādā
redakcijā:
''5.5. Prezentācija par industriālo zonu, kuru iespējams izmantot investoru
piesaistei (tehniskās specifikācijas 3.12.punkts)''

17)

izslēgt no tehniskās specifikācijas I, II, III, IV un V daļas 6.punkta vārdus
''Eiropas Savienības fondu''.

18)

aizstāt tehniskās specifikācijas V daļas 3.6.punktā burtus un skaitļus ''LBN
405-01'' ar burtiem un skaitļiem ''LBN 405-15''.

19)

aizstāt tehniskās specifikācijas V daļas 8.punktā skaitli un vārdus ''3 (trīs)
mēnešu'' ar skaitli un vārdiem ''70 (septiņdesmit) dienu''.

20)

papildināt iepirkuma nolikuma 6.pielikumu ''Līguma projekts'' ar 71.punktu
šādā redakcijā:
''71 . Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa
71.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un
apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju
iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot Līguma 71.2. un 71.3.punktā minētos
gadījumus.
71.2. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru
sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām
prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām
Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma
dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt
tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 71.3.punktā
paredzētos nosacījumus.
71.3. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 71.2.punktā minētā personāla un
apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
71.3.1.
Izpildītāja piedāvātais personāls neatbilst tām iepirkuma
dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu;
71.3.2.
tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām konkursā
izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību
iepirkuma
dokumentos
noteiktajām
prasībām,
un
piedāvātajam
apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā
izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā
noteiktajām prasībām.
71.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai
apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē
iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis
visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai
saskaņā ar Līguma 71.sadaļas noteikumiem''.

21)

grozīt piedāvājumu iesniegšanas termiņu iepirkumā un aizstāt iepirkuma
nolikuma 1.6.1. un 1.7.1.apakšpunktā skaitli ''17'' ar skaitli ''27''.

