APSTIPRINĀTS
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
Publisko Iepirkumu komisijas ________ sēdē
Publisko Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs
_______________ / K. Poriķis/

ATKLĀTA KONKURSA
“Auto gāzes, benzīna un dīzeļdegvielas piegāde Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” vajadzībām”
iepirkuma identifikācijas numurs KKP 2021/01

NOLIKUMS

Kuldīga, 2021.gads

1. Vispārīgā informācija
1.1.
Iepirkuma identifikācijas numurs
KKP 2021/01
1.2.
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
Pasūtītāja rekvizīti:
Adrese:
Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Reģ.nr.:
56103000221
Banka:
AS “SEB banka”
Kods:
UNLALV2X
Konts:
LV92UNLA0011000508704
Tālruņa Nr.:
+371 63321965
E-pasta adrese:
kkp@kuldiga.lv
Pasūtītāja kontaktpersona:
Kaspars Poriķis
tel. 26342778, e-pasta adrese: kaspars.porikis@kuldiga.lv
Agnija Šteina
tel. 63321962, e-pasta adrese: agnija.steina@kuldiga.lv
Pasūtītāja profils:
Elektronisko iepirkumu sistēma (turpmāk – EIS) e-konkursu
apakšsistēma www.eis.gov.lv

1.3.
Iepirkuma priekšmets
Auto gāzes, benzīna un dīzeļdegvielas piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KULDĪGAS
KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” vajadzībām.
1.4.
Līguma izpildes vieta un laiks
1.4.1. Līguma izpildes vieta – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KULDĪGAS KOMUNĀLIE
PAKALPOJUMI” škiroto atkritumu pieņemšanas laukums, kas atrodas Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā, Kuldīgas
novadā, LV-3301 un Pretendenta degvielas uzpildes stacijas.
1.4.2. Līguma termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši.
1.4.3. Iepirkuma kopējā maksimālā līgumcena ir noteikta 125 000 EUR (viens simts divdesmit pieci tūkstoši
euro) bez PVN.
1.5.
Iepirkuma metode un piedāvājuma izvēles kritērijs
1.5.1. Iepirkuma metode – atklāts konkurss, kas tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta
pirmās daļas 1.punktu. Iepirkumu izziņo, publicējot paziņojumu par līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja
mājaslapā www.iub.gov.lv un ievietojot paziņojumu EIS (www.eis.gov.lv) e-konkursu apakšsistēmā.
1.5.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs – lētākais piedāvājums.
1.6.
Nolikuma saņemšanas vieta
1.6.1. Ieinteresētajam piegādātājam atklāta konkursa nolikums un ar to saistītā dokumentācija pieejama EIS ekonkursu apakšsistēmā. EIS e-konkursu apakšsistēma ir uzskatāma par Pasūtītāja profilu Publisko iepirkumu
likuma izpratnē un tajā tiek publicēta visa normatīvajos aktos noteiktā informācija šī iepirkuma ietvaros.
1.6.2. Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā var reģistrēties kā nolikuma saņēmējs, ja tas ir
reģistrēts EIS kā piegādātājs.1
1.6.3. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt nolikumu drukātā veidā, iepirkuma komisija to izsniedz
ieinteresētajam piegādātājam bez maksas 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts attiecīgs pieprasījums,
ievērojot nosacījumu, ka pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.
1

Nolikuma

saņēmēju

sk.
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1.6.4. Lejuplādējot atklāta konkursa nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām
izmaiņām atklāta konkursa nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto
piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja profilā.
1.7.
Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.7.1. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu iesniedz līdz 2021.gada 1. aprīlim plkst. 10.00 EIS e-konkursu
apakšsistēmā, izmantojot EIS piedāvātos rīkus, aizpildot EIS šī iepirkuma sadaļā ievietotās formas un
ievadlaukus, kā arī augšuplādējot nolikumā noteiktos dokumentus.
1.7.2. Piedāvājumi iesniedzami sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības
biroja mājaslapā www.iub.gov.lv, līdz nolikuma 1.7.1.punktā norādītajam termiņam.
1.7.3. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātā
konkursa nolikuma prasībām.
1.7.4. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti
tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
1.7.5. Ja no EIS uzturētāja (Valsts reģionālās attīstības aģentūra) saņemts paziņojums par traucējumiem EIS
darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumus, iepirkumu komisija pieņem lēmumu pagarināt
piedāvājumu iesniegšanas termiņu. Ja no sistēmas uzturētāja saņemts paziņojums par traucējumiem EIS
darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, iepirkumu komisija pārtrauc iepirkumu.
1.7.6. Ieinteresēto piegādātāju reģistrācija par EIS lietotāju ir veicama atbilstoši 2017.gada 28.februāra
Ministru kabineta noteikumu Nr.108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi” prasībām.2
1.7.7. Piedāvājumi tiks atvērti vienlaikus EIS sadaļā “Atvēršana” tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām.
1.7.8. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos
rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.
1.7.9. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu,
izmantojot attiecīgos EIS pieejamos rīkus.
1.7.10. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības atklātā
konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma
iesniegšanas brīdis.
1.7.11. Pasūtītājs piedāvājumu atvēršanas laikā publicē EIS izveidoto pretendentu un to iesniegto
piedāvājumu apkopojumu (pretendenta nosaukums, piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, kā arī
pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu).
1.7.12. Piedāvājumu atvēršana sākas tulīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 2021. gada 1. aprīlī,
plkst. 10.00, Sabiedrības 216.kab., 2.stāvā, Pilsētas laukums 2, Kuldīgā, LV-3301.
1.7.13. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus

piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.
1.7.14. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendents var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS
e-konkursu apakšsistēmā.
1.8.
Piedāvājuma noformēšana
1.8.1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi atklātā konkursā ir iesniedzami
tikai ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamās EIS e-konkursu
apakšsistēmu.
1.8.2. Iesniedzot piedāvājumus elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, pretendentam ir jāievēro šādas
pretendenta izvēles iespējas:
1.8.1.1.
izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas
e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
1.8.1.2.
elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu
apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas pdf formas, t.sk. ar
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Informācija par reģistrēšanās kārtību pieejama EIS
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE
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formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu
atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.8.1.3.
elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas ar
trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un
paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas
prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
1.8.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
1.8.2.1.
piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar
standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai
jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Tehniskais piedāvājums un finanšu
piedāvājums jāaizpilda atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas
programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
1.8.2.2.
Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika
zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu;
1.8.2.3.
Piedāvājuma dokumentus paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs
personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas
apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai
personai piešķirto tiesību un saistību apjoms;
1.8.2.4.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā
norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru
saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas
apvienībā iekļautās personas pārstāvēt tiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.
1.8.3. Piedāvājums sastāv no atsevišķiem elektroniski sagatavotiem un parakstītiem dokumentiem:
1.8.3.1.
Pieteikuma dalībai atklātā konkursā (atklāta konkursa nolikuma 2.pielikums, tajā
skaitā, nolikuma 1.8.3.3. vai 1.8.3.4.punktā norādītā pilnvara);
1.8.3.2.
Pretendenta atlases dokumentiem;
1.8.3.3.
Tehniskā piedāvājuma (atklāta konkursa nolikuma 4.pielikums);
1.8.3.4.
Finanšu piedāvājuma (atklāta konkursa nolikuma 3.pielikums).
1.8.4. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta
2005.gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas
un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp
valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās
prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju
noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos
dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem
dokumentiem un tulkojumiem.
1.8.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai
izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta
pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar
vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
1.8.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem
jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta
noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu
tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
1.8.7. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība
un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt
datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja iepirkumu komisija konstatē, šādu
gadījumu vai, ja piedāvājums ir šifrēts un nav atverams, iepirkumu komisija neizskata pretendenta
piedāvājumu un izslēdz pretendentu no dalības konkursā.
1.8.8. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda
personu, kas atklātā konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras
personas atbildības sadalījumu.
1.8.9. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus atklāta konkursa nolikumā (t.sk., tā
pielikumos un veidlapās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos
nosacījumus.
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1.9.
Informācijas apmaiņas un papildu informācijas sniegšana kārtība
1.9.1. Iepirkuma komisija un ieinteresētais piegādātājs ar informāciju apmainās rakstiski pa pastu vai
elektroniski (pretendentam izmantojot pieteikumā (2.pielikums) norādīto elektroniskā pasta adresi vai EIS).
Pretendents nodrošina elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, parakstītu dokumentu saņemšanu
uz pieteikumā (2.pielikums) norādīto elektroniskā pasta adresi.
1.9.2. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par atklāta konkursa nolikumu uzdod rakstiskā veidā EIS vai
adresējot tos iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski uz elektroniskā pasta adresi kkp@kuldiga.lv.
1.9.3. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums darba dienā darba laikā no
plkst.8:00 līdz 16:00.
1.9.4. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 36.panta otrajai daļai)
pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par atklāta konkursa nolikumu, iepirkuma komisija
atbildi sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā
6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.9.5. Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta
adresi, no kuras ir saņemts jautājums, un publicē Pasūtītāja profila EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.9.6. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot Pasūtītāja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā
publicētajai informācijai par atklātu konkursu.
1.9.7. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju
par atklātu konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja Pasūtītāja profilā adresē EIS ekonkursu apakšsistēmā.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1.
Iepirkuma priekšmets ir auto gāzes, benzīna un dīzeļdegvielas piegāde Sabiedrības vajadzībām,
saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Plānotais (orientējošais) iepirkumu apjoms:

Degvielas marka
Auto gāze
Benzīns (95/98)
Dīzeļdegviela (Tiek nodrošināta degvielas
tvertne Sabiedrības vajadzībām)

Plānotais apjoms (litri)
2000
11 000
123 000

cietzemes transporta dīzeļdegvielas 123 000 l (viens simts divdesmit trīs tūkstoši litru), benzīna 95/98
11 000 l (vienpadsmit tūkstoši litru), auto gāzes 2000 l (divi tūkstoši litru) iegāde Kuldīgā Sabiedrības
vajadzībām saskaņā ar šim nolikumam pievienoto Tehnisko specifikāciju (1.pielikums). Pretendentam
jānodrošina piegāde Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā, nodrošinot degvielas piegādi Sabiedrības īpašumā
esošajā tvertnē atbilstoši šim nolikumam pievienotajā Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).
2.2.
Iepirkuma CPV kods – 09100000-0.
2.3.
Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
2.4.
Norēķinu veids – pēcmaksa, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas.
2.5.
Nepieciešamais degvielas karšu skaits: vismaz 25.
2.6.
Degvielas cenā ir iekļauti visi nodokļi un nodevas, kā arī visa veida papildus izdevumi, kas var rasties
degvielas nodošanas procesā.
2.7.
Dīzeļdegvielas kvalitātei kā garantija tiek izvirzīta prasība: gadījumā, ja nekvalitatīvas degvielas
lietošanas rezultātā pasūtītāja autotransportam ir radušies bojājumi un to apstiprina neatkarīgas ekspertīzes
atzinums, piegādātājs atlīdzina pasūtītājam radušos zaudējumus pilnā apmērā.
2.1.1.

3. Prasības pretendentiem
3.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā:
3.1.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts atbilstošo normatīvo aktu prasībām;
3.1.2. Uz Pretendentu neattiecas PIL 42. panta pirmajā un otrajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi;
3.2.
Pretendentu atlases dokumenti sagatavojami saskaņā ar PIL 44. - 46.pantos noteiktajām
prasībām:
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3.2.1. Pretendenta atbilstība profesionālās darbības veikšanai (PIL 44.pants):
Nr.p.k.
Pasūtītāja prasības
Pretendenta apliecinošie dokumenti
Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis
piedāvājumu. Piegādātājs var būt fiziskā vai
Pieteikums dalībai atklātā konkursā (pēc
juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu
formas – nolikuma 2.pielikums).
apvienība jebkurā to kombinācijā, kas
attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt preces vai
sniegt pakalpojumus.
a)
Pretendents pierāda Komisijai, ka
Piegādātājs var balstīties uz citu personu viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi,
saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, iesniedzot,
piemēram,
šo
personu
ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību
izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību konkrētā līguma izpildē.
tiesiskā rakstura.
b) Personas, uz kuras saimnieciskajām un
Šajā gadījumā piegādātājs un persona, uz finansiālajām iespējām pretendents balstās,
kuras saimnieciskajām un finansiālajām apliecinājums par to, ka persona uzņemas
iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par solidāro atbildību par iepirkuma līguma
izpildi (šāds apliecinājums var tikt iekļauts
iepirkuma līguma izpildi.
a) punktā pieprasītajā dokumentā).
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju
apvienība,
piedāvājuma
dokumentus
paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās Piedāvājumam pievieno visu apvienības
vienošanās nosacījumiem.
dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga
iesniegšanu.
Vienošanās
Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti piedāvājuma
dokumentā
jānorāda
katra
apvienības
par katru apvienības dalībnieku. Uz katru
dalībnieka
līguma
daļa,
tiesības
un
apvienības dalībnieku attiecas 3.2.1.punkta
4.punkts un 5.punkts, bet pārējos nolikuma pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī
punktos izvirzītās prasības jāizpilda attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu.
piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā
tās pienākumus iespējamā līguma izpildē.
Komisija pārliecinās par pretendenta
reģistrācijas faktu, saņemot izziņas
Elektronisko
iepirkumu
sistēmā
Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās (https://www.eis.gov.lv/).
(izcelsmes) valsts atbilstošo normatīvo aktu
Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav
prasībām.
reģistrēts
Uzņēmumu
reģistrā
(Komercreģistrā), jāpievieno attiecīgos
faktus apliecinoši dokumenti (kopijas).

1.

2.

3.

4.

Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma
Komisija pretendentu izslēgšanas gadījumus
procedūrā jebkurā no PIL 42.panta pirmajā
pārbauda PIL 42.pantā noteiktajā kārtībā.
daļā noteiktajiem gadījumiem.

5.

Pretendenta profesionālo, saimniecisko un tehnisko spēju novērtēšana (PIL 45.-46.pants):

3.2.2.

Nr.p.k.

1.

Pasūtītāja prasības

Pretendenta apliecinošie dokumenti
Licence
degvielas
tirdzniecībai.
Ja
piedāvājumu iesniedz personu grupa vai
personālsabiedrība
(līgumsabiedrība),
Pretendentam ir licence, kas atļauj tam licence jāiesniedz vismaz vienam personu
grupas
vai
personālsabiedrības
nodarboties ar degvielas tirdzniecību
(līgumsabiedrības) dalībniekam.
Ārvalstu pretendenti iesniedz izziņas vai
attiecīgās uzņēmējdarbības atļaujas, ko
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izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas
vai profesiju vai arodu reģistri citā valstī, kur
pretendents reģistrēts.
Speciālās atļaujas (licences) spēkā esamību
Komisija pārbaudīs publiski pieejamā
Valsts ieņēmumu dienesta informācijas
sistēmā (https://www6.vid.gov.lv/AP ).

2.

Pretendentam ir oficiālas kvalitātes
kontroles institūcijas vai citas kompetentas
iestādes izdots sertifikāts, kas apliecina
degvielas
atbilstību
noteiktajiem
standartiem

Oficiālu kvalitātes kontroles institūcijas vai
citas kompetentas iestādes izdota sertifikāta
kopija, kas apliecina piedāvātās degvielas
atbilstību standartiem.

3.3.
Ja pretendents līguma izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad pretendents savā piedāvājumā
norāda tās līguma daļas, kuras tas nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus.
3.4.
Pretendents savā piedāvājumā iesniedz īsu aprakstu par līdzvērtīgiem sniegtajiem pakalpojumiem (5.
pielikums).
3.5.
Tehniskais piedāvājums
3.5.1. Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo nolikumam pievienotajā Tehniskā piedāvājuma veidlapā
(4. pielikums) saskaņā ar nolikumam pievienotajā Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktajām
prasībām.
3.5.2. Pretendentam iesniedzot piedāvājumu iepirkuma procedūrā papildus jāiesniedz degvielu uzpildes
staciju saraksts un uzpildes staciju izvietojuma karte Latvijas Republikā.
Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājums sagatavojams atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidlapai (3.pielikums).
Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un ar PVN.
Finanšu piedāvājumā cenas norāda ne vairāk kā 3 (trīs) cipari aiz komata.
Finanšu piedāvājumam pievienojams apliecinājums par vidējo viena litra degvielas cenu laika periodā
no 2021. gada 1. februāra līdz 28. februārim. (ieskaitot) euro (EUR) bez PVN, Pretendenta konkrētā
degvielas uzpildes stacijā (bez atlaidēm), kurā iespējams iegādāties degvielu, izmantojot degvielas
norēķinu kartes, norādot vidējo cenu pa datumiem. Ja komisijai rodas šaubas par norādīto ziņu
patiesumu, tā ir tiesīga pieprasīt pretendentiem iesniegt čeku kopijas par noteiktiem datumiem. Ja
pretendets nespēj pierādīt norādīto ziņu patiesumu, tā piedāvājums tiks noraidīts.
4. Pretendenta atbilstības pārbaude atbilstoši PIL 42.panta pirmās un otrās daļas prasībām
4.1.
Pēc Pretendentu atbilstības pārbaudes atbilstoši Nolikuma 3.2.punkta prasībām Komisija pārbauda,
vai uz Pretendentiem, kuri iesnieguši piedāvājumus, neattiecas PIL 42.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktie
pretendentu izslēgšanas gadījumi.
4.2. Komisija izslēdz Pretendentu saskaņā ar PIL 42.pantu no turpmākās dalības konkursā, ja:
4.2.1. Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīga persona vai
prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu
prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un
nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem
noziedzīgiem nodarījumiem:
a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā
organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos
noziedzīgajos nodarījumos;
b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta
piedalīšanās mantiskajos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana,
prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar ietekmi;
c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;
d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas
vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;
e) cilvēku tirdzniecība;
3.6.
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.
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f) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas.
4.2.2. Ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts
lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts
vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un
pastāvīgi dzīvojošiem Pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru Kabineta
noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā.
4.2.3. Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība, Pretendents tiek
likvidēts.
4.2.4. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks) iepirkuma
komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar Pretendentu PIL 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir
ieinteresēts kāda Pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar Pretendentu mazāk
ierobežojošiem pasākumiem.
4.2.5. Pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, ja tas vai ar to saistīta
juridiskā persona iesaistījās iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar PIL 18.panta ceturto daļu un šīs
priekšrocības nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, un Pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar
to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci.
4.2.6. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis
neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā
horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību
pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros ir Pretendentu atbrīvojusi no naudas soda vai naudas
sodu samazinājusi.
4.2.7. Pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis
neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:
a) viena vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav
tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī;
b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos
noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas
iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu.
4.2.8. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību PIL 42.panta noteikumiem vai
saskaņā ar PIL noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju.
4.2.9. Uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināma šā punkta 4.2.1. –
4.2.7.punkta nosacījumi.
4.2.10. Uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība
ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības, ir attiecināmi
šā punkta 4.2.2. – 4.2.7.punkta nosacījumi.
4.2.11. Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir
attiecināmi šī punkta 4.2.1. – 4.2.7.punktu nosacījumi.
4.2.12. Pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
4.2.13. Latvijā reģistrēta Pretendenta vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir
ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
4.2.14. Kāds no Pretendenta norādītajiem apakšuzņēmējiem vai kāda no personām, uz kuras iespējām
Pretendents balstās, ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
4.3. Pasūtītājs var izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā šādos gadījumos:
4.3.1. Pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja
puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja Pretendents ir
piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar šo pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo
vienošanos vai koncesijas līgumu un tādēļ pasūtītājs vai publiskais partneris ir izmantojis iepirkuma līgumā,
vispārīgās vienošanās noteikumos vai koncesijas līgumā paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma
līguma, vispārīgās vienošanās vai koncesijas līguma.
4.3.2. Pretendents ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas liek apšaubīt tā godīgumu, vai
nav pildījis ar pasūtītāju vai publisko partneri noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārējo vienošanos vai koncesijas
līgumu, un šis fakts ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un
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kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams. (Ministru kabinets nosaka to profesionālās darbības pārkāpumu sarakstu,
par kuriem paredzēta izslēgšana no iepirkuma procedūras.)
4.3.3. Uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma
4.3.2.punkta nosacījumi.
4.3.4. Uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība
ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības, ir attiecināmi
4.3.1. un 4.3.2. punkta nosacījumi.
4.3.5. Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir
attiecināmi 4.3.1. un 4.3.2. punkta nosacījumi.
4.3.6. Pasūtītājs pieprasa, lai Pretendents nomaina apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska būvdarbu, publiska pakalpojuma vai publiska
piegādes līguma vērtības, ja tas atbilst PIL 42.panta pirmās daļas 2.-7.punktā vai otrās daļas 1. un 2.punktā
minētajiem izslēgšanas gadījumiem, un personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ja tā
atbilst PIL 42.panta pirmās daļas 1.-7.punktā vai otrās daļas 1. un 2.punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem.
Ja Pretendents 10 darbadienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus
par jaunu paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu
apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentu noteiktajām prasībām, pasūtītājs izslēdz
Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā.
5. Pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana
5.1. Pretendentu atlase
5.1.1. Pēc Pretendentu atbilstības pārbaudes PIL 42.pantā minētajām prasībām Komisija veic Pretendentu
atlasi, pārbaudot Pretendentu iesniegto atlases dokumentu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām un pieņem
attiecīgu lēmumu.
5.1.2. Komisija izslēdz Pretendentu no dalības turpmākajās piedāvājumu izvērtēšanas stadijās, ja:
a) Pretendents nav iesniedzis nolikuma 3.2.punktā minētos dokumentus,
b) Pretendenta iesniegtie dokumenti ir neatbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām.
5.2. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude
5.2.1. Pēc Pretendentu atlases Komisija veic Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi atbilstoši
nolikuma tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām.
5.2.2. Komisija vērtē tikai tos Pretendentus, kuri nav noraidīti Pretendentu atlasē.
5.2.3. Ja Pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām
vai Pretenedents nav iesniedzis dokumentus, kas noteikti nolikumā, Komisija šo piedāvājumu, pamatojoties
uz Komisijas lēmumu, noraida.
5.3. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji
5.3.1. Pēc tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes Komisija salīdzina un vērtē tos piedāvājumus, kas nav
noraidīti tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudē, izvēloties lētāko piedāvājumu.
5.3.2. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai pretendentu piedāvājumos nav aitmētisku
kļūdu. Ja Pretendenta finanšu piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskas kļūdas, tad Komisija kļūdas izlabo un
par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā kļūdas labotas.
Vērtējot Pretendenta finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā kļūdu labojumus.
5.3.3. Ja piedāvājums konkrētajam publiskajam līgumam šķiet nepamatoti lēts, Komisija pieprasa
skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām.
6. Iepirkuma līguma noslēgšana
6.1.
Ar iepirkuma uzvarētāju tiek slēgts iepirkuma līgums, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu,
nolikuma prasībām un iepirkuma līguma projektu (4.pielikums).
6.2.
Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu
slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kas piedāvājis lētāko piedāvājumu vai pārtrauc konkursu, neizvēloties
nevienu piedāvājumu.
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6.3.
Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums ir
lētākais, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto
Pretendentu, kurš atteicies slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Komisija ir tiesīga pieprasīt
no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus
dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus
dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru
neizvēloties nevienu piedāvājumu attiecīgajā daļā.
6.4.
Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums ir lētākais attiecīgajā daļā,
bet tas atsakās slēgt līgumu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.
6.5.
Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām (PIL
60.panta sestā un septītā daļa), ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts
iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
6.6.
Iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru
sniedzis informāciju un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī
apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents balstījies, lai apliecinātu
savas kvalifikācijas atbilstību, paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
prasībām pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL
62.pantā paredzētos nosacījumus.
6.7.
Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta 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 PIL 62.panta noteikumiem.
6.8.
Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar PIL 61.panta nosacījumiem.
7. Publisko Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi
7.1. Komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu
un ir atbildīga par iepirkuma procedūras norisi. Komisija rīkojas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
7.2. Komisijai tiesības izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā vai neizskatīt pretendenta
piedāvājumu papildus nolikumā minētajiem gadījumiem arī tad, ja pretendents pasūtītājam ir sniedzis
nepatiesas ziņas.
7.3. Komisijai tiesības pārbaudīt pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei
nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos
avotos.
7.4. Komisijai tiesības pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu
dokumenta kopiju, ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumentu kopijas autentiskumu.
7.5. Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, Komisija pieprasīs, lai tas ieniedz
attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu saskaņā ar PIL 42. panta desmitajā daļā noteikto kārtību.
7.6. Komisijai tiesības noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendenta piedāvātā cena pārsniedz pasūtītāja
finansiālās iespējas.
7.7. Komisijai pienākums:
7.7.1. izskatīt un vērtēt pretendentu piedāvājumus, ievērojot nolikuma prasības un nodrošināt vienlīdzīgu un
taisnīgu attieksmi pret visiem pretendentiem;
7.7.2. Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un termiņos informēt pretendentus par pieņemto lēmumu
slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, nosūtīt attiecīgu paziņojumu
Iepirkumu uzraudzības birojam;
7.7.3. veikt citus nolikumā un normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
8. Piegādātāja/pretendenta tiesības un pienākumi
8.1. Pretendenta/piegādātāja tiesības:
8.1.1. gadījumos, kad Komisija ir ieguvusi piedāvājuma vērtēšanai nepieciešamo informāciju publiskajās datu
bāzēs vai tiešsaistē attiecīgo iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās, iesniegt izziņu vai citu dokumentu
par attiecīgo faktu, ka Komisijas iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai;
8.1.2. pieprasīt izskaidrot lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu;
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8.1.3. pieprasīt, lai Komisija trīs darbdienu laikā no piedāvājumu atvēršanas sēdes un pretendenta rakstiska
pieprasījuma saņemšanas dienas izsniedz pretendentam šīs sēdes protokolu, nosūtot to uz pieprasījumā
norādīto adresi;
8.2. Ja piegādātājs, tā darbinieks vai piegādātāja piedāvājumā norādītā persona ir piedalījusies kādā no
iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā,
piegādātājs nav tiesīgs piedalīties nākamajos tā paša projekta posmos vai attiecīgajā iepirkuma procedūrā, ja
minētie apstākļi šim piegādātajam dod priekšrocības šajā iepirkuma procedūrā tādejādi ierobežojot konkurenci.
Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta
sasniegšanu.
8.3. Pretendentam saskaņā ar PIL 49.pantu ir tiesības iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras
dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto
iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām pretendenta atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru
personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu
vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo
būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no vispārīgās vienošanās vērtības.
Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās
dalībnieku (Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja
tīmekļa vietnē http://espd.eis.gov.lv/).
8.4. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis
iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
8.5. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka
tas atbilst atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, Komisija jebkurā brīdī
iepirkuma procedūras laikā var lūgt jebkuram pretendentam iesniegt visus vajadzīgos sertifikātus un
apliecinošos dokumentus vai daļu no tiem, ja tas ir nepieciešams atklāta konkursa pareizas norises
nodrošināšanai.
9. Pielikumi
9.1.1. Tehniskā specifikācija (1.pielikums);
9.1.2. Pretendenta pieteikuma veidlapa (2.pielikums);
9.1.3. Finanšu piedāvājuma veidlapa (3.pielikums);
9.1.4. Tehniskais piedāvājums (4. pielikums);
9.1.5. Informācija par pretendenta pieredzi (5. pielikums);
9.1.6. Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem un personu apvienības dalībniekiem (6. pielikums).
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