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Tēmu apkopojums – aplūkoti neatbilstoši  

nosacījumi attiecībā uz: 

 

 

 iesniedzamo dokumentu noformēšanu; 

 piedāvājuma nodrošinājumu; 

 pretendentu izslēgšanas noteikumiem; 

 kvalifikācijas prasībām; 

 vērtēšanas kritērijiem; 

 tehniskajām specifikācijām; 

 līgumprojekta noteikumiem; 

 iepirkuma dokumentācijas vērtēšanu (iepirkuma        
procedūras norisi). 
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Iesniedzamo dokumentu noformēšana 

 Nolikumā ir norādīts, ka, pretendents tiek noraidīts, ja tā 
iesniegtie dokumenti nav noformēti vai neatbilst nolikumā 
izvirzītajām prasībām (tai skaitā nolikumā paredzētajām 
veidnēm vai veidlapām). 

 

 Paredzēts nosacījums, ka pretendenta iesniegtajiem 
dokumentiem jābūt oriģināliem vai arī noformētiem kā 
notariāli apliecinātām kopijām. 

 

 Noteikts, ka pretendentu atlases dokumenti un tehniskā 
dokumentācija var tikt iesniegti citā valodā, ja klāt ir 
pievienots notariāli apliecināts tulkojums latviešu valodā. 
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Piedāvājuma nodrošinājums 

 Norādīts, ka pretendentam ir jāiesniedz piedāvājuma 
nodrošinājums kredītiestādes garantijas veidā 2% apmērā 
(bet ne vairāk kā 10 000 Ls) no pretendenta piedāvātās 
līgumcenas.  

 

 Paredzēts nosacījums, ka piedāvājuma nodrošinājumu 
ietur, ja pretendents sniedz nepatiesas ziņas. 

 

 



Pretendentu izslēgšanas noteikumi 

 Noteikts, ka pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās 
dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta 
piedāvājumu, ja pretendents vai persona, kurai ir 
pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas, 
vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar 
tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, 
kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par 
vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, 
krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. 
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Pretendentu izslēgšanas noteikumi 

 Piegādes iepirkuma nolikumā noteikts, ka pretendentam, 
kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, kā 
arī pretendenta norādītajam apakšuzņēmējam, kura 
veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 
vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, 
personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir 
personālsabiedrība un personai, uz kuras iespējām 
pretendents balstās, ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā ir 
jāiesniedz izziņa, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests 
vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka pretendentam 
un minētajām personām (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti 
Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā 
nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 
pārsniedz 100 latus.  
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Pretendentu izslēgšanas noteikumi 

 Paredzēts, ka pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma 
procedūrā, ja tiek konstatēti pretendenta profesionālās 
darbības pārkāpumi, vides aizsardzības pārkāpumi, 
konkurences tiesību pārkāpumi vai arī citu normatīvo aktu 
būtiski pārkāpumi. 

 

 Noteikts, ka iepirkuma komisijai ir tiesības noraidīt 
pretendentu, ja līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim 
pretendents nav izpildījis līgumsaistības, kas izriet no 
līguma starp pretendentu un konkrēto pasūtītāju; ja 
iepriekš pretendentam ir bijusi sadarbība ar pasūtītāju un 
pretendents nav veicis līguma izpildi atbilstoši līguma 
prasībām vai arī, ja par pretendentu tiek saņemtas 
negatīvas atsauksmes (informācija) no citiem pasūtītājiem. 
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Pretendentu izslēgšanas noteikumi 

 Noteikts, ka, ja iepirkuma komisija konstatē aritmētisko 
kļūdu, tā par nepieciešamajiem labojumiem informē 
pretendentu; ja pretendents labojumiem nepiekrīt, 
iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās 
dalības iepirkuma procedūrā. 

 

 Paredzēts nosacījums, ka, ja pretendenta finanšu 
piedāvājums neatbilst pasūtītāja projekta finanšu budžeta 

iespējām, piedāvājums tiek noraidīts.  



Kvalifikācijas prasības 

 Noteikts, ka pretendentam ir jābūt reģistrētam LR 
Būvkomersantu reģistrā. 

 

 Attiecībā uz Latvijā reģistrētu pretendentu (tā speciālistu) 
izvirzīta prasība, ka tam ir jāiesniedz tieši Latvijas 
Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas 
Specializētā Sertifikācijas centra izdots sertifikāts par 
pretendenta (tā speciālista) tiesībām veikt elektroietaišu 
būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību. 
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Kvalifikācijas prasības 

 Izvirzīta prasība, ka pretendentam ir nepieciešama pieredze 
iepirkuma priekšmetam līdzīgu informāciju sistēmu izstrādē 
valsts sektorā. 

 

 Būvdarbu iepirkuma paredzamā līgumcena ir noteikta 
1 300 000 Ls bez PVN apmērā; izvirzīts nosacījums, ka 
pretendentam iepriekšējos trīs gados ir jābūt sekmīgi 
īstenotiem vismaz četriem līdzvērtīgiem objektiem ielu 
rekonstrukcijas objektu būvdarbu vadīšanā; par līdzvērtīga 
apjoma būvdarbiem tiks uzskatīti tādi darbi, kuru 
līgumcena ir vismaz 1 800 000 Ls (bez PVN) apmērā.  
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Kvalifikācijas prasības 

 Noteikts, ka pretendentam iepriekšējo piecu gadu laikā 
viena līguma ietvaros jābūt veikušam būvdarbus 
ūdenssaimniecības jomā atbilstoši FIDIC līguma 
noteikumiem, kur līguma summa ir ne mazāk kā 4 500 000 
Ls bez PVN. 

 

 Noteikts, ka ekspertam pēdējo trīs gadu laikā jābūt 
veikušam biogāzes utilizācijas eksperta funkcijas vismaz 
vienas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi strādājošas 
biogāzes utilizācijas sistēmas izveidē strādājošā sadzīves 
atkritumu poligonā. 



12 

Kvalifikācijas prasības 

 Tiek prasīts iesniegt atsauksmju oriģinālus, atsauksmes, 
kas izdotas pēdējā mēneša laikā, kas adresētas konkrēti 
pasūtītājam un kas jāsagatavo saskaņā ar noteiktu formu, 
norādot, ka pretendents drīkst iesniegt tikai vienu 
atsauksmi no katra pasūtītāja. 

 

 Izvirzīta prasība, ka pretendentam piedāvājumā jāiesniedz 
apliecinājums, ka tam ir noslēgts līgums par celtniecības 
procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, 
šķirošanu un uzglabāšanu. 
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Kvalifikācijas prasības 

 Paredzēta prasība, ka pretendentam jābūt izveidotai 
arodveselības vai darba drošības sistēmai (piemēram, 
OHSAS vai ekvivalentai). 

 

 Izvirzīta prasība, ka pretendentam jābūt ieviestai kvalitātes 
vadības sistēmai (piemēram, ISO 9001:2000 vai 
ekvivalentai), kā arī vides vadības sistēmai (piemēram, ISO 
14001:2004 vai ekvivalentai).  
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Kvalifikācijas prasības 

 Noteikts, ka būvdarbu vadītājam jābūt vismaz 5 gadu 
pieredzei ES fondu līdzfinansētu projektu būvdarbu 
vadīšanā. 
 

 Iepirkumā par revīzijas pakalpojumu sniegšanu 
piedāvātajam zvērinātajam revidentam tiek prasīts ACCA 
(Association of Certified Accountants) sertifikāts. 
 

 Informācijas sistēmas programmatūras izstrādes iepirkumā 
piesaistītajam projekta vadītājam tiek prasīts PMI (Project 
Management institute) sertifikāts. 
 

 Noteikts, ka pretendenta piedāvātajam būvuzraugam ir 
nepieciešama projektu vadītāja izglītība. 
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Kvalifikācijas prasības 

 Iepirkuma paredzamā līgumcena ir noteikta 2 000 000 Ls 
bez PVN apmērā; izvirzīta prasība, ka pretendenta vidējam 
finanšu apgrozījumam iepriekšējos trīs gados jābūt vismaz 
6 500 000 Ls bez PVN apmērā; ja pretendents ir apvienība, 
tad katra apvienības dalībnieka vidējam finanšu 
apgrozījumam iepriekšējos trīs gados jābūt vismaz 
6 500 000 Ls bez PVN apmērā. 

 
 Būvniecības iepirkumā, kurā līguma izpildes termiņš ir 36 

mēneši, tiek noteikts, ka pretendenta apgrozījumam vismaz 
trīs reizes jāpārsniedz tā piedāvātā līgumcena.  
 

 Noteikts, ka pretendenta iepriekšējo trīs gadu kopējais 
finanšu apgrozījums (par 2009., 2010. un 2011.gadu kopā) 
nedrīkst būt mazāks kā 50 % no piedāvātās līgumcenas. 
Tiem pretendentiem, kas dibināti vēlāk, finanšu 
apgrozījums būvniecībā pēdējā darbības gadā nedrīkst būt 
mazāks kā 80 % no piedāvātās līgumcenas.  
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Kvalifikācijas prasības 

 Noteikts, ka pretendentam visu pēdējo trīs gadu laikā 
(2010., 2011. un 2012.gadā) ir jābūt stabiliem finanšu un 
saimnieciskās darbības rādītājiem, kurus raksturo 
likviditātes koeficients, kas ir lielāks par “1”, un pozitīvs 
pašu kapitāls.  

 

 Noteikts, ka pretendents ir tiesīgs apliecināt tā finanšu 
apgrozījuma, kā arī citu saimnieciskās darbības rādītāju 
(piemēram, likviditātes koeficienta un pašu kapitāla) 
atbilstību, atsaucoties uz jebkuras citas personas iespējām 
(piemēram, norādot uz apakšuzņēmēja vai uz personas, uz 
kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma 
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, 
apgrozījumu). 
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Kvalifikācijas prasības 

 
 Noteikts, ka, lai pierādītu, ka pretendents spēj izpildīt 

nolikumā noteiktās prasības par pieejamajiem finanšu 
līdzekļiem, pretendentam ir jāiesniedz izziņa no 
kredītiestādes par finanšu līdzekļu rezervēšanu. 

 

 Izvirzīta prasība, ka pretendentam jāiesniedz kredītiestādes 
beznosacījuma apliecinājums, ka pretendenta uzvaras 
gadījumā pretendentam tiks izsniegts līguma izpildes 
nodrošinājums 20% apmērā no līguma cenas. 

 



18 

Kvalifikācijas prasības 

 Noteikts, ka pretendentam jāiesniedz zvērināta revidenta 
auditēti gada pārskata dokumenti. 

 

 Paredzēts, ka dokumenti par finanšu resursu pieejamību 
nedrīkst būt izsniegti agrāk kā vienu mēnesi pirms 
piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.  

 

 Noteikts, ka pretendenta iesniegtā apdrošināšanas 
sabiedrības garantija ir pasūtītājam pieņemama, ja 
apdrošināšanas sabiedrībai ar pasūtītāju ir noslēgts 
sadarbības līgums. 
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Vērtēšanas kritēriji 

 Kā saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas 
kritēriji ir noteikti ar pretendenta kvalifikāciju saistīti 
kritēriji, piemēram, pretendenta piedāvātais personāla 
skaits, pretendenta vai personāla iepriekšējā pieredze 
gados, pieejamo līdzekļu daudzums, finanšu apgrozījums, 
pretendenta rīcībā esošie tehniskie resursi, kvalitātes 
vadības sistēmu esamība, sniegto pakalpojumu un 
atsauksmju skaits.  

 

 Kā viens no saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma 
vērtēšanas kritērijiem noteikts kritērijs „apakšuzņēmējiem 
piešķiramā darba apjoms (procentos no līgumcenas)”. 
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Vērtēšanas kritēriji 

 Kā viens no saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma 
vērtēšanas kritērijiem ir noteikts kritērijs „pakalpojumu 
izpildes metodikas detalizācijas pakāpe”. Vienlaikus 
iepirkuma dokumentācijā nav skaidri noteikts, par cik 
detalizēti izstrādātu metodiku kāds punktu skaits tiks 
piešķirts, kā arī nav noteiktas minimālās prasības attiecībā 
uz pakalpojumu sniegšanas metodikas detalizācijas pakāpi, 
kurām jābūt izpildītām, lai piedāvājums tiktu atzīts par 
atbilstošu tehniskajai specifikācijai un netiktu izslēgts. 
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Vērtēšanas kritēriji 

 Vērtēšanas kritērijā „pieredze ceļu būvniecībā” ir paredzēts, 
ka pretendentam tiek piešķirti punkti noteiktā diapazonā, 
nosakot, ka pretendents, kas atbilst minētajā kritērijā 
izvirzītajām prasībām, var iegūt 6 – 10 punktus. Vienlaikus 
iepirkuma dokumentācijā nav norādīts, kādā veidā 
pasūtītājs noteiks attiecīgajam pretendentam piešķiramo 
punktu skaitu (t.i., 6, 7, 8, 9 vai 10 punktus). 
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Vērtēšanas kritēriji 

 Noteikts vērtēšanas kritērijs „produktam ir EKO marķējums, 
MAX HAVELAAR marķējums (apzīmē produktu, kuru 
pamatā ir godīgas tirdzniecības modelis), vai ekvivalents 
marķējums”, neuzskaitot šo kvalitātes marķējumu pamatā 
esošos kritērijus (prasības).  

 

 Tiek prasīts piedāvājumā norādīt izmaksas, kas tiek 
iekļautas iepirkuma līguma cenā (par kurām tiek slēgts 
līgums), bet kuras netiek atsevišķi vērtētas. 
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Tehniskās specifikācijas 

 Noteikts, ka pretendentam jāparedz tikai tādu 
būvizstrādājumu, materiālu un iekārtu pielietošana, kas ir 
sertificētas Latvijā. 

 

 Noteikts, ka piegādājamām iekārtām un mācību 
aprīkojumam ir jābūt izgatavotam ne agrāk kā 2013.gadā. 

 

 Būvdarbu apjomu tāmēs ir norādītas konkrēta ražotāja 
preces, kuras ir jāizmanto noteiktu darbu veikšanai 
(piemēram, VOLTEX, DEITERMANN, Raychem, ENSTO). 

 

 Tehniskā projekta dokumentācijā attiecībā uz atsevišķiem 
izmantojamajiem materiāliem ir izvirzītas prasības, ka tiem 
jāatbilst konkrētiem standartiem (piemēram, LVS EN 
12368:2000, LVS 77). 
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Tehniskās specifikācijas 

 Norādīts, ka piegādātājs drīkst izmantot arī citu ražotāju 
kabeļus (iepriekš saskaņojot ar projektētāju), kā arī 
noteikts, ka, ja uzņēmējs piedāvā izmantot iekārtas vai 
materiālus, kas atbilst citiem, nolikumā neminētiem 
standartiem, šiem standartiem ir jābūt līdzvērtīgiem vai 
augstākiem par pasūtītāja noteiktajiem standartiem; 
pasūtītājs patur tiesības akceptēt vai noraidīt iekārtas un 
materiālus, kas ir izgatavoti atbilstoši standartiem, kurus 
pasūtītājs pēc saviem ieskatiem nav akceptējis kā 
adekvātus.  
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Tehniskās specifikācijas 

 Noteikts, ka piedāvātajai datortehnikai jābūt ar Intel vai 
ekvivalentu mikroprocesoru; norādīta konkrēta 
mikroprocesora takts frekvence (piemēram, 4,2 GHz). 

 

 Noteikts, ka garantijas laikā piegādātāja pienākums ir par 
saviem līdzekļiem veikt preces tehnisko apkopi.  

 

 Izvirzīta prasība, ka pretendentam tāmē ir jāiekļauj finanšu 
rezerve neparedzētiem darbiem 10% apmērā, vienlaikus 
neatrunājot finanšu rezerves izmantošanas kārtību un 
nosacījumus, kā arī tās izmaksas aprēķināšanas principus. 
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Līgumprojekta noteikumi 

 Līgumprojektā ir noteikts, ka saskaņā ar pasūtītāja un 
uzņēmēja vienošanos iepirkuma līgumā var tikt veikti 
grozījumi, tai skaitā attiecībā uz darbu apjomiem, 
izmantojamajiem materiāliem, kvalitāti, cenu un izpildes 
termiņu. 

 

 Būvdarbu vai pakalpojumu iepirkuma līgumprojektā nav 
noteikta pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju un 
personāla nomaiņas, kā arī jaunu apakšuzņēmēju un 
personāla iesaistīšanas kārtība atbilstoši PIL 68.panta 
regulējumam.  
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Līgumprojekta noteikumi 

 Līgumprojektā ir noteikts, ka pasūtītājs samaksas 
nokavējuma gadījumā maksā līgumsodu 0,1% Ls apmērā 
no summas, kuras samaksa tiek kavēta, bet ne vairāk kā 
10 % apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, 
savukārt izpildītājs piegādes nokavējuma gadījumā maksā 
līgumsodu 0,5% Ls apmērā no līguma kopējās summas par 
katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20% apmērā no 
līguma kopējās summas. 
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Iepirkuma dokumentācijas vērtēšana  

(iepirkuma procedūras norise) 

 

 Iepirkuma komisija noraida pretendentu, jo tā konstatē, ka 
atbilstoši PIL 39., 40., 41., 42. un 43.panta noteikumiem 
iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra 
vai nepilnīga, nepieprasot piegādātājam vai kompetentai 
institūcijai izskaidrot vai papildināt šajos dokumentos 
ietverto informāciju. 
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Iepirkuma dokumentācijas vērtēšana  

(iepirkuma procedūras norise) 

 Iepirkuma komisija labo piedāvājumu atbilstoši nolikumā 
noteiktajiem darbu daudzumiem, ja pretendents darbu 
daudzuma sarakstā grozījis kādu iepirkuma dokumentācijā 
norādīto darbu daudzumu. 

 

 Iepirkuma komisija, konstatējot, ka piedāvājumu 
novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles 
kritērijam ir vienāds diviem vai vārākiem pretendentiem, 
piešķir punktus balsojot vai arī izvēlas tā pretendenta 
piedāvājumu, kurš piedāvājumu iesniedzis pirmais. 



Paldies par uzmanību! 

Jautājumi? 


