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1. IEPIRKUMA PROCEDŪRA, TĀS IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS 

1.1. Iepirkuma procedūra tiek rīkota, ievērojot Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL), 

2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumus Nr.107 “Iepirkuma procedūru un 

metu konkursa norises kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) un citu iepirkuma priekšmetu 

regulējošo normatīvo aktu prasības. 

1.2. Iepirkuma procedūras veids - slēgts konkurss, atbilstoši PIL 8. panta pirmās daļas 

2.punktam. 

1.3. Slēgts konkurss tiek organizēts divos posmos: 

1.3.1. pirmais posms - kandidātu atlase dalībai slēgtā konkursā. Kandidātu atlases laikā 

Pasūtītājs no kandidātiem, kas pieteikušies kandidātu atlasei, atlasa kandidātu 

atlases nolikuma prasībām atbilstošus kandidātus un uzaicina tos iesniegt 

piedāvājumu slēgta konkursa otrajam posmam. 

1.3.2. otrais posms - uzaicināto kandidātu iesniegto piedāvājumu slēgtā konkursā 

vērtēšana un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana. Piedāvājumu vērtēšanas laikā 

Pasūtītājs pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām un atbilstoši 

piedāvājuma izvēles kritērijam izraugās pretendentu, kam tiek piešķirtas 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 

1.4. Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs: “Izglītības un sporta centra 

projektēšana un būvdarbi”, identifikācijas Nr.ANP2018/03 (turpmāk - slēgts konkurss). 

2. PASŪTĪTĀJS UN KONTAKTPERSONAS 

2.1. Pasūtītājs: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 

Reģistrācijas numurs: 90000018622 

Tālruņa numurs: 64381496  

Faksa numurs: 64381150 

e-pasta adrese: dome@aluksne.lv 

2.2. Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisija izveidota ar Alūksnes novada domes 

2017. gada 28. jūnija lēmumu Nr.205 (sēdes protokols Nr.10, 44.p) un Alūksnes novada 

domes priekšsēdētāja A.DUKUĻA 06.11.2017. rīkojumu Nr.ANP/1-6/17/355 izveidotā 

Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisija (turpmāk tekstā – 

Komisija). 

2.3. Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu 

speciāliste Ilona KALNIŅA un/vai pašvaldības iepirkumu speciālists – ekonomists 

Artūrs AIRE, tālrunis 26385501, faksa numurs 64381150, elektroniskā pasta adreses 

ilona.kalnina@aluksne.lv, arturs.aire@aluksne.lv. 

2.4. Kontaktpersonas par iepirkuma priekšmetu Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma 

komisijas apakškomisijas priekšsēdētājs Ingus BERKULIS, tālrunis 28686707. 

3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS 

3.1. Iepirkuma priekšmets: Izglītības un sporta centra projektēšana, būvdarbi un 

autoruzraudzība, saskaņā ar slēgtā konkursa Iepirkuma priekšmeta aprakstu 

(1.pielikums). Saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem, Pasūtītājs 12 (divpadsmit) 

mēnešu periodā, no Būvvaldē saskaņota Būvprojekta pieņemšanas no Būvuzņēmēja, 

izvērtē savas iespējas turpināt Līgumu, un, nesaņemot plānoto finansējumu, ir tiesīgs 

pilnībā vai daļēji atkāpties no Līguma Būvdarbu un Autoruzraudzības daļā. Ja Pasūtītājs 

šajā periodā pieņem lēmumu par Līguma turpināšanu, tas rakstiskā veidā paziņo par to 

Būvuzņēmējam ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms būvlaukuma nodošanas. 

3.2. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās, ņemot vērā, ka līgumu izpildi spēj nodrošināt 

viens kandidātu loks un objektu izpilde ir vienlaicīga un savstarpēji saistīta. 

3.3. CPV kods: 45212200-8 (sporta objektu celtniecības darbi), papildus CPV kodi: 

71000000-8 (arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi), 

mailto:dome@aluksne.lv
mailto:ilona.kalnina@aluksne.lv
mailto:arturs.aire@aluksne.lv
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71200000-0 (arhitektūras un saistītie pakalpojumi), 71248000-8 (projekta un 

dokumentācijas uzraudzība), 71335000-5 (Inženiertehniskā izpēte), 71332000-4 

(Ģeotehniskie inženierpakalpojumi), 45000000-7 (Celtniecības darbi), 45300000-0 (ēku 

instalācijas darbi), 45111100-9 (demontāžas darbi), 45231400-9 (elektrolīniju 

būvdarbi), 45233300-2 (ceļu pamatnes būvdarbi automaģistrālēm, ceļiem, ielām un 

gājēju celiņiem), 45233200-1 (dažādi ceļu seguma būvdarbi), 37400000-2 (sporta preces 

un inventārs). 

3.4. Būvdarbu izpildes vieta – Jāņkalna ielā 17A, Darba ielā un Lielā Ezera ielā 24A, Alūksnē, 

Alūksnes novadā. Ja nepieciešams, būvobjekta realizācijai ir iespēja izmantot īpašumu 

Jāņkalna ielā 13, Alūksnē, Alūksnes novadā. 

3.5. Līguma izpildes termiņš – 36 (trīsdesmit seši) mēneši, tai skaitā: 

3.5.1. Projektēšana – 12 (divpadsmit) mēneši no Līguma noslēgšanas, neskaitot 

būvatļaujas saņemšanai, Būvprojekta ekspertīzei un izskatīšanai Būvvaldē/ Birojā 

nepieciešamo laiku; 

3.5.2. Būvdarbi – ne vairāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no akta par būvlaukuma 

nodošanu Būvuzņēmējam parakstīšanas, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu, līdz 

būves pieņemšanai ekspluatācijā; 

3.5.3. Autoruzraudzība – pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz pilnīgai būvdarbu 

pabeigšanai. 

3.6. Būvdarbu garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši no akta par būves pieņemšanu 

ekspluatācijā parakstīšanas dienas. 

4. INFORMĀCIJAS APMAIŅAS KĀRTĪBA UN NOLIKUMA SAŅEMŠANA 

4.1. Pasūtītājs publicē paziņojumu par līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 

www.iub.gov.lv. 

4.2. Ieinteresētais piegādātājs var saņemt slēgta konkursa nolikumu un ar to saistīto 

dokumentāciju, lejupielādējot elektroniskajā formātā EIS e-konkursu apakšsistēmā 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier. 

4.3. Vispārējie nosacījumi kandidāta dalībai slēgtā konkursā (tostarp iesniedzamie 

dokumenti) ir pieejami EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī slēgtā konkursa 

sadaļā. 

4.4. Lejupielādējot slēgta konkursa nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi 

turpmākajām izmaiņām slēgta konkursa nolikumā, kā arī Komisijas sniegtajām atbildēm 

uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas EIS e-konkursu apakšsistēmā 

šī slēgta konkursa sadaļā. 

4.5. Komisija un ieinteresētais piegādātājs ar informāciju apmainās rakstiski.  

4.6. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus, papildu informāciju par slēgta konkursa nolikumu 

uzdod EIS e-konkursu apakšsistēmā šī slēgta konkursa sadaļā.  

4.7. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums darba laikā – darba 

dienās no 8:00 līdz 17:00, pirmdienās no 8:00 līdz 17:30, piektdienās 8:00 līdz 16:30. 

Ārpus darba laika iesniegtais jautājums tiek uzskatīts par saņemtu nākošajā darba dienā. 

4.8. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis 

jautājumu par slēgta konkursa nolikumu, Komisija atbildi sniedz 5 (piecu) darbdienu 

laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas 

pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.  

4.9. Komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta 

adresi, no kuras ir saņemts jautājums, un publicē EIS e-konkursu apakšsistēmā šī slēgta 

konkursa sadaļā. 

4.10. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā 

www.eis.gov.lv un pasūtītāja mājaslapā www.aluksne.lv šī slēgta konkursa sadaļā 

publicētajai informācijai par slēgtu konkursu.  

https://www.iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/8077/clasif/main/
https://www.iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/6346/clasif/main/
http://www.iub.gov.lv/
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier
http://www.eis.gov.lv/
http://www.eis.gov.lv/
http://www.aluksne.lv/
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4.11. Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar 

informāciju par slēgtu konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja 

EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

5. PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Pieteikumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā. 

5.2. Saskaņā ar PIL 39. panta pirmo daļu, pieteikumi konkursā ir iesniedzami tikai 

ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamās 

Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus Elektronisko 

iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie pieteikumi tiks atzīti par 

neatbilstošiem nolikuma prasībām. 

5.3. Lai kandidāts iesniegtu pieteikumu Elektronisko iepirkumu sistēmas e-pasūtījumu 

apakšsistēmā rīkotā iepirkuma procedūrā, tas reģistrējas Elektronisko iepirkumu sistēmā 

(reģistrācijas informāciju sk. šeit: 

https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&syste

mCode=CORE) vai pieteikumu e-konkursu apakšsistēmā iesniedz, izmantojot citu 

informācijas sistēmu, kas paredzēta elektroniskai pieteikumu iesniegšanai un kas ir 

spējīga sadarboties ar e-konkursu apakšsistēmu atbilstoši to normatīvo aktu regulējumam, 

kas nosaka elektroniskai pieteikumu un pieteikumu iesniegšanai izmantojamo 

informācijas sistēmu tehniskās prasības. 

5.4. Pieteikumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2018. gada 9.martam, 

plkst.14:00 pēc vietējā laika. 

5.5. Komisija atver elektroniski iesniegtos pieteikumus tūlīt pēc pieteikumu iesniegšanas 

termiņa beigām. Pieteikumu elektroniska atvēršana paredzēta 2018.gada 9.martā, 

plkst.14.00. 

5.6. Pieteikumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā 

pieejamos rīkus pieteikumu elektroniskai saņemšanai. 

5.7. Pieteikumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi kandidāti vai to pārstāvji. Iesniegto 

pieteikumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu 

sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. 

5.8. Ja kandidāts pieteikuma datu aizsardzībai izmantojis pieteikuma šifrēšanu, kandidātam 

ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām 

Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai. 

5.9. Pieteikumi, kas iesniegti pēc paziņojumā norādītā termiņa, netiks vērtēti. 

5.10. Pieteikumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu Komisija veic slēgtā sēdē. 

6. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PIETEIKUMA NOFORMĒJUMU 

6.1. Pieteikums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. Katra iesniedzamā 

dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie veidi: 

6.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot EIS e-

konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ievietotās formas; 

6.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu 

apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas, 

t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā kandidāts ir atbildīgs par 

aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī 

dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām); 

6.1.3. elektroniski sagatavoto pieteikumu šifrējot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas 

ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar 

elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā kandidāts ir atbildīgs par aizpildāmo 

formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta 

atvēršanas un nolasīšanas iespējām). 

https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE
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6.2. Pieteikuma veidlapa jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar 

Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.  

6.3. Visus dokumentus kandidāts iesniedz elektroniskā formā un pēc saviem ieskatiem ir 

tiesīgs parakstīt gan ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu, gan ar drošu elektronisko 

parakstu. 

6.4. Kandidātiem jāsagatavo pieteikumi tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-

konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve pieteikumā ietvertajai 

informācijai, tostarp pieteikums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas 

programmatūras vai to ģeneratorus.  

6.5. Ja kandidāta pieteikums ir šifrēts, kandidātam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu 

laikā pēc pieteikumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un 

parole šifrētā dokumenta atvēršanai. 

6.6. Pieteikums sastāv no šādām daļām: 

6.6.1. Pieteikums dalībai konkursā; 

6.6.2. Kandidāta kvalifikācijas (atlases) dokumenti. 

6.7. Pieteikumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem datorrakstā, bez 

svītrojumiem, papildinājumiem, neatrunātiem labojumiem, aizkrāsojumiem vai 

dzēsumiem. Ja ir izdarīti kādi labojumi, tiem jābūt atrunātiem atbilstoši Ministru kabineta 

2010. gada 28. septembra noteikumos Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām. 

6.8. Pēc Komisijas pieprasījuma, ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas 

autentiskumu, kandidātam jāuzrāda dokumenta oriģināls vai jāiesniedz apliecināta 

dokumenta kopija.  

6.9. Pieteikums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem pieteikuma 

dokumentiem jāpievieno kandidāta 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 kandidāts. 

6.10. Pieteikums jāparaksta kandidātu pārstāvēt tiesīgai personai, pievienojot attiecīgu pilnvaru 

Pieteikuma parakstīšanai un tajā esošo dokumentu tulkojuma pareizības apliecināšanai. 

6.11. Ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas 

ietilpst personu apvienībā vai personu apvienības pilnvarotais pārstāvis. 

6.12. Iesniedzot pieteikumu, kandidāts pilnībā atzīst visus nolikumā ietvertos nosacījumus 

(t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā 

konkursa sadaļā). 

7. SLĒGTA KONKURSA PIRMAIS POSMS - PRASĪBAS KANDIDĀTIEM UN 

IESNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA 

7.1. Dalība slēgtā konkursā ir brīvi pieejama jebkurai personai, personu apvienībai, 

personālsabiedrībai (ja pieteikumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība), 

neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma 

piederības un kura spēj nodrošināt iepirkuma priekšmetā minēto darbu izpildi iepirkuma 

dokumentos pieprasītajā apjomā, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu un nolikuma 

prasībām, Līguma nosacījumiem un uz kuru neattiecas PIL 42.panta pirmajā daļā minētie 

izslēgšanas nosacījumi. 

7.2. Ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, pieteikumam ir jāpievieno līgums vai cits 

dokuments, kurā noteikts, ka visi personu apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir 

atbildīgi par līguma izpildi un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt personu 

apvienību konkursā un dalībnieku vārdā parakstīt pieteikuma dokumentus, ja dokumentus 

neparaksta visi dalībnieki. Minētā dokumentā obligāti ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās 

personas ir apvienojušās personu apvienībā, katra personu apvienības dalībnieka saistību 
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apjomu (saturs, summa, procenti no kopējās līgumcenas bez pievienotās vērtības) 

iepirkuma līguma izpildē. 

7.3. Kandidātu atlases nosacījumi ir obligāti visiem kandidātiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt 

iepirkuma līgumu. 

7.4. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos 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 pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms 

iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma 

termiņu. 

7.5. Kandidātu izslēgšanas nosacījumus reglamentē PIL 42. panta pirmā daļa, kas vienlīdz 

saistoša visiem kandidātiem.  

7.6. Kandidātu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti PIL 42. panta pirmajā daļā noteiktajā 

kārtībā. Ar normatīvo aktu var iepazīties https://likumi.lv/doc.php?id=287760. 

7.7. PIL 42. panta otrajā daļā noteiktie alternatīvie izslēgšanas nosacījumi netiks piemēroti. 

7.8. Komisija uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu veic saskaņā ar 

PIL 43. pantu. Ar normatīvo aktu var iepazīties https://likumi.lv/doc.php?id=287760. 

7.9. Ja kandidāts nav iesniedzis kādu no slēgta konkursa nolikuma 7. punktā minētajiem 

atlases dokumentiem vai iesniegtie dokumenti neatbilst nolikuma prasībām, kandidāts 

tiek izslēgts no tālākas vērtēšanas un līdzdalības slēgtā konkursā. 

7.10. Kandidāts nedrīkst veikt izmaiņas EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā 

publicēto veidlapu struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas. 

7.11. Kandidātu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti 

kvalifikācijas apliecināšanai: 

7.11.1. Parakstīts pieteikums dalībai slēgtā konkursā (saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu). 

7.11.2. Kandidāts, personālsabiedrība vai visi personu apvienības dalībnieki (ja 

pieteikumu iesniedz personu apvienība), kandidāta norādītās personas, uz kuras 

iespējām kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā 

par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, 

normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrētas komercreģistrā vai 

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.  

7.11.2.1. Par reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, 

pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv; 

7.11.2.2. Ja kandidāts ir reģistrēts ārvalstīs, jāiesniedz komercreģistra vai 

līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas 

reģistrācijas dokumenta kopiju. 

Kandidāta atbilstība profesionālās darbības veikšanai. 

7.11.3. Kandidāts, personālsabiedrība vai visi personu apvienības dalībnieki (ja 

pieteikumu iesniedz personu apvienība), kandidāta norādītās personas, uz kuras 

iespējām kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā 

par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas veiks 

Būvdarbus un sniegs pakalpojumus, ir reģistrētas būvkomersantu reģistrā vai 

attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai kandidātam ir kompetentas institūcijas 

izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts 

normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai 

citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.  

7.11.3.1. Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā pasūtītājs pārliecinās 

Būvniecības informācijas sistēmas mājaslapā internetā 

https://bis.gov.lv/bisp/; 

7.11.3.2. Ārvalstī reģistrētam kandidātam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz attiecīgajā ārvalstī 

reģistrācijas/licencēšanas/ sertificēšanas faktus apliecinoši dokumenti, 

https://likumi.lv/doc.php?id=287760
https://likumi.lv/doc.php?id=287760
http://www.ur.gov.lv/
https://bis.gov.lv/bisp/
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ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts kandidāts, normatīvie akti tādu 

pieprasa. 

7.11.3.3. Kandidātam un/vai saistītajām personām, kas nav reģistrētas 

Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tās 

tiks atzītas par uzvarētāju, tās pirms līguma slēgšanas reģistrēsies 

Būvkomersantu reģistrā. Uz būvdarbu uzsākšanas brīdi, saskaņā ar 

Būvniecības likuma 22.pantu, komersantam (tai skaitā ārvalstu 

komersantam) jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā,  norādot 

vismaz vienu būvspeciālistu reģistrā reģistrētu būvspeciālistu. 

Kandidāta atbilstība saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim. 

7.11.4. Kandidāta vidējam gada finanšu apgrozījumam būvniecībā (būvkomersantu 

reģistrā reģistrētais apgrozījums par komercdarbību būvniecībā) par iepriekšējiem 

trīs noslēgtiem finanšu gadiem vai nostrādātajā laika periodā (ja kandidāts ir 

dibināts vēlāk vai attiecīgajā tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem) jābūt ne 

mazākam par 15000000,00 EUR (piecpadsmit miljoni euro) bez pievienotās 

vērtības nodokļa. 

Jāiesniedz: izziņa par kandidāta vidējo gada finanšu apgrozījumu būvniecībā par 

iepriekšējiem trīs noslēgtiem finanšu gadiem vai nostrādātajā laika periodā (ja 

kandidāts ir dibināts vēlāk vai attiecīgajā tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem).  

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tās finanšu apgrozījums būvniecībā 

ir visu to dalībnieku kopējais finanšu apgrozījums būvniecībā, kuri ir finansiāli 

atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. Jāiesniedz atbilstoša izziņa par personu 

apvienības finanšu apgrozījumu būvniecībā. 

Kandidāts var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām 

iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo 

attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā kandidāts pierāda pasūtītājam, ka viņa 

rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot vienošanos par sadarbību konkrētā 

līguma izpildē, un kurā paredzēta solidāra atbildība par iepirkuma līguma izpildi.  

Kandidāts, kas pamatotu iemeslu dēļ nespēj iesniegt pasūtītāja pieprasītos 

dokumentus, ir tiesīgs apliecināt savu saimniecisko vai finansiālo stāvokli ar 

jebkuriem citiem dokumentiem, ja pasūtītājs uzskata tos par piemērotiem. 

Kandidāta atbilstība tehniskām un profesionālām spējām. 

7.11.5. Kandidāts kā galvenais būvuzņēmējs iepriekšējos 5 (piecos) gados: 

7.11.5.1. Izbūvējis vismaz trīs nedzīvojamās 3.grupas publiskās ēkas jaunbūves, 

kur vismaz divas ir sporta būves (ēkas sporta pasākumiem, tai skaitā 

arēnas, sporta manēžas, sporta zāļu ēkas, slēgtie peldbaseini, segtie 

sporta laukumi u.tml.). Viena no sporta būvēm ar lietderīgo platību 

5000m2 vai vairāk un kura ir būvēta pēc projektē – būvē (projektēts un 

izbūvēts viena iepirkuma līguma ietvaros) principa, un vismaz vienā 

līgumā veikti iekštelpu sporta laukuma izbūves darbi, izmantojot 

amortizējošu koka materiāla sporta segumu.  

7.11.5.2. izbūvēta vai pārbūvēta vismaz viena iela vai ielas posms ar asfaltbetona 

segumu un izbūvētām vai pārbūvētām inženierkomunikācijām. 

Jāiesniedz: veidlapa saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu par kandidāta pieredzi un 

norādīto objektu pieņemšanas ekspluatācijā aktu kopijas. Ja aktos nav norādīts 

būvuzņēmējs un veiktie darbi objektā, jāiesniedz citi pierādījumi, piemēram, līgums 

ar darbu apjomiem (tā, lai pasūtītājs var pārliecināties par objekta sastāva atbilstību 

nolikuma prasībām).  

7.11.6. Kandidāta rīcībā projektēšanas pakalpojuma sniegšanai ir jābūt šādiem 

sertificētiem speciālistiem: 

7.11.6.1. arhitekts, kurš iepriekšējos trīs gados veicis vismaz vienas jaunas sporta 

būves (ēkas sporta pasākumiem, tai skaitā arēnas, sporta manēžas, 
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sporta zāļu ēkas, slēgtie peldbaseini, segtie sporta laukumi u.tml.) ar 

lietderīgo platību 5000m2 vai vairāk, projektēšanu. Jāiesniedz: 

aizpildīts nolikuma 3.pielikums, kvalifikāciju apliecinoši dokumenti1 

un pieredzi apliecinoši dokumenti2; 

7.11.6.2. ēku konstrukciju projektētājs, kurš iepriekšējos trīs gados veicis vismaz 

vienas jaunas sporta būves (ēkas sporta pasākumiem, tai skaitā arēnas, 

sporta manēžas, sporta zāļu ēkas, slēgtie peldbaseini, segtie sporta 

laukumi u.tml.) ar lietderīgo platību 5000m2 vai vairāk, sadaļas 

projektēšanu. Jāiesniedz: aizpildīts nolikuma 3.pielikums, kvalifikāciju 

apliecinoši dokumenti1 un pieredzi apliecinoši dokumenti2; 

7.11.6.3. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības 

sistēmas, projektētājs, kurš iepriekšējos trīs gados veicis vismaz vienas 

jaunas sporta būves (ēkas sporta pasākumiem, tai skaitā arēnas, sporta 

manēžas, sporta zāļu ēkas, slēgtie peldbaseini, segtie sporta laukumi 

u.tml.) ar lietderīgo platību 5000m2 vai vairāk, sadaļas projektēšanu. 

Jāiesniedz: aizpildīts nolikuma 3.pielikums, kvalifikāciju apliecinoši 

dokumenti1 un pieredzi apliecinoši dokumenti2; 

7.11.6.4. siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu 

projektētājs, kurš iepriekšējos trīs gados veicis vismaz vienas jaunas 

sporta būves (ēkas sporta pasākumiem, tai skaitā arēnas, sporta 

manēžas, sporta zāļu ēkas, slēgtie peldbaseini, segtie sporta laukumi 

u.tml.) ar lietderīgo platību 5000m2 vai vairāk, sadaļas projektēšanu. 

Jāiesniedz: aizpildīts nolikuma 3.pielikums, kvalifikāciju apliecinoši 

dokumenti1 un pieredzi apliecinoši dokumenti2; 

7.11.6.5. elektroietaišu ar spriegumu līdz 1 kilovoltam projektētājs, kurš 

iepriekšējos trīs gados veicis vismaz vienas jaunas sporta būves (ēkas 

sporta pasākumiem, tai skaitā arēnas, sporta manēžas, sporta zāļu ēkas, 

slēgtie peldbaseini, segtie sporta laukumi u.tml.) ar lietderīgo platību 

5000m2 vai vairāk, sadaļas projektēšanu. Jāiesniedz: aizpildīts 

nolikuma 3.pielikums, kvalifikāciju apliecinoši dokumenti1 un pieredzi 

apliecinoši dokumenti2; 

7.11.6.6. elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs, kurš iepriekšējos trīs 

gados veicis vismaz vienas jaunas sporta būves (ēkas sporta 

pasākumiem, tai skaitā arēnas, sporta manēžas, sporta zāļu ēkas, slēgtie 

peldbaseini, segtie sporta laukumi u.tml.) ar lietderīgo platību 5000m2 

vai vairāk, sadaļas projektēšanu. Jāiesniedz: aizpildīts nolikuma 

3.pielikums, kvalifikāciju apliecinoši dokumenti1 un pieredzi 

apliecinoši dokumenti2; 

7.11.6.7. ceļu projektētājs. Jāiesniedz: aizpildīts nolikuma 3.pielikums un 

kvalifikāciju apliecinoši dokumenti1; 

7.11.6.8. inženierizpētē. Jāiesniedz: aizpildīts nolikuma 3.pielikums un 

kvalifikāciju apliecinoši dokumenti1; 

7.11.6.9. projekta sagatavošanas koordinators (projektēšanas) posmā (Par 

projekta sagatavošanas koordinatoru tiesīga būt persona, kas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmusi arhitekta prakses 

sertifikātu vai būvprakses sertifikātu projektēšanas jomā un atbilst 

vismaz vienai no šādām prasībām: 

1) apguvusi pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā (teorijas sadaļu) 

un specializētās darba aizsardzības zināšanas būvniecībā; 

vai 

2) ieguvusi pirmā vai otrā līmeņa augstāko izglītību darba aizsardzības 

jomā). 
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Jāiesniedz: aizpildīts nolikuma 3.pielikums un kvalifikāciju apliecinoši 

dokumenti1. 

7.11.6.10. neatkarīgs eksperts, kurš, atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 9. 

jūlija noteikumu Nr.382 “Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku 

energoefektivitātes jomā” prasībām, ir tiesīgs veikt projektējamas, 

rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas plānotās 

energoefektivitātes novērtēšanu un ēkas pagaidu energosertifikāta 

izsniegšanu. Jāiesniedz: aizpildīts nolikuma 3.pielikums un 

kvalifikāciju apliecinoši dokumenti1. 
1 - Speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (sertifikātu vai licenču) 

kopijas, ja attiecīgajam speciālistam nav nepieciešama reģistrācija Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā.  

Par speciālistiem piešķirtajiem sertifikātiem pasūtītājs pārliecinās 

Būvniecības informācijas sistēmas mājaslapā internetā 

https://bis.gov.lv/bisp/ pieejamajā Būvspeciālistu reģistrā. 
2 - Speciālistu pieredzes apliecināšanai norādīto objektu dokumenti, kas pilnībā 

un nepārprotami pierāda, ka projekts, kas norādīts kā attiecīgā speciālista 

pieredzi apliecinošs, ir pilnībā pabeigts un akceptēts būvvaldē/ birojā vai 

pielīdzināmā institūcijā ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā, un dokumenti, kas pierāda attiecīgā iesaistītā speciālista 

dalību projekta izstrādē (piem., pasūtītāju atsauksmes, rasējumi, kuru 

parakstījuši būvprojekta izstrādātāji, pasūtītājs un saskaņojusi būvvalde/ 

birojs vai pielīdzināma institūcija ārvalstīs, vai būvatļauju, kurā būvvalde/ 

birojs vai pielīdzināma institūcija ārvalstīs ir izdarījusi atzīmi par 

projektēšanas nosacījumu izpildi u.tml.). Minētajos dokumentos jābūt 

atspoguļotiem objekta raksturojošiem lielumiem. 

Gadījumā, ja rasējums, kuru parakstījuši būvprojekta izstrādātāji, pasūtītājs 

un saskaņojusi būvvalde/ birojs vai pielīdzināma institūcija ārvalstīs, 

nepierāda attiecīgā iesaistītā speciālista iesaisti projekta izstrādē, papildus 

jāiesniedz attiecīgā būvprojekta sadaļa, kuru parakstījis attiecīgais iesaistītais 

speciālists. 

7.11.7. Kandidāta rīcībā būvdarbu veikšanai ir jābūt šādiem sertificētiem speciālistiem: 

7.11.7.1. atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš sertificēts ēku būvdarbu vadīšanā un 

kuram iepriekšējos piecos gados ir pieredze vismaz 2 (divu) 

nedzīvojamo 3.grupas jaunu publisku ēku būvdarbu vadīšanā, kur 

vismaz viena ir jauna sporta būve (ēkas sporta pasākumiem, tai skaitā 

arēnas, sporta manēžas, sporta zāļu ēkas, slēgtie peldbaseini, segtie 

sporta laukumi u.tml.) ar lietderīgo platību 5000m2 vai vairāk, un kura 

ir būvēta pēc projektē – būvē (projektēts un izbūvēts viena iepirkuma 

līguma ietvaros) principa. 

Jāiesniedz: aizpildīts nolikuma 3.pielikums, kvalifikāciju apliecinoši 

dokumenti3 un pieredzi apliecinoši dokumenti4; 

7.11.7.2. ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, 

būvdarbu vadītājs, kurš iepriekšējos piecos gados ir vadījis iekšējo un 

ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbus vismaz 2 

(divās) 3.grupas publiskās ēku jaunbūvēs, kur vismaz viena ēka ar 

lietderīgo platību 5000m2 vai vairāk. Jāiesniedz: aizpildīts nolikuma 

3.pielikums, kvalifikāciju apliecinoši dokumenti3 un pieredzi 

apliecinoši dokumenti4; 

7.11.7.3. siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu 

vadītājs, kurš iepriekšējos piecos gados ir vadījis siltumapgādes 

(iekšējo un ārējo) un ventilācijas tīklu izbūves darbus vismaz 2 (divās) 
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3.grupas publiskās ēku jaunbūvēs, kur vismaz viena ēka ar lietderīgo 

platību 5000m2 vai vairāk. Jāiesniedz: aizpildīts nolikuma 3.pielikums, 

kvalifikāciju apliecinoši dokumenti3 un pieredzi apliecinoši 

dokumenti4; 

7.11.7.4. elektroietaišu ar spriegumu līdz 1 kilovoltam izbūves darbu vadītājs, 

kurš iepriekšējos piecos gados ir vadījis iekšējo un ārējo elektroietaišu 

izbūves darbus vismaz 2 (divās) 3.grupas publiskās ēku jaunbūvēs, kur 

vismaz viena ēka ar lietderīgo platību 5000m2 vai vairāk, ar spriegumu 

līdz 1 kilovatam. Jāiesniedz: aizpildīts nolikuma 3.pielikums, 

kvalifikāciju apliecinoši dokumenti3 un pieredzi apliecinoši 

dokumenti4; 

7.11.7.5. elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadītājs, kurš 

iepriekšējos piecos gados ir vadījis ugunsdzēsības un automātikas 

ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu, un apsardzes signalizācijas 

sistēmu izbūves darbus vismaz 2 (divās) 3.grupas publiskās ēku 

jaunbūvēs, kur vismaz viena ēka ar lietderīgo platību 5000m2 vai 

vairāk. Jāiesniedz: aizpildīts nolikuma 3.pielikums, kvalifikāciju 

apliecinoši dokumenti3 un pieredzi apliecinoši dokumenti4; 

7.11.7.6. ceļu būvdarbu vadītājs, kuram iepriekšējos piecos gados ir pieredze 

vismaz vienas ielas vai ielas posma ar asfaltbetona segumu un 

inženierkomunikācijām būvdarbu vadīšanā. Jāiesniedz: aizpildīts 

nolikuma 3.pielikums un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti3; 

7.11.7.7. projekta izpildes koordinators, kurš iepriekšējos piecos gados ir veicis 

darba aizsardzības koordinatora pienākumus vismaz 2 (divās) 3.grupas 

publiskās ēku jaunbūvēs, kur vismaz viena ēka ar lietderīgo platību 

5000m2 vai vairāk (Par projekta izpildes koordinatoru tiesīga būt: 

1) persona, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmusi 

būvprakses sertifikātu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā 

un atbilst vismaz vienai no šādām prasībām: 11) apguvusi 

pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā (teorijas sadaļu) un 

specializētās darba aizsardzības zināšanas būvniecībā; VAI 12) 

ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba 

aizsardzības jomā, 

vai 

2) persona kas ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību 

darba aizsardzības jomā). 

Jāiesniedz: aizpildīts nolikuma 3.pielikums un kvalifikāciju apliecinoši 

dokumenti3. 
3 - Speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (sertifikātu vai licenču) 

kopijas, ja attiecīgajam speciālistam nav nepieciešama reģistrācija Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā.  

Par speciālistiem piešķirtajiem sertifikātiem pasūtītājs pārliecinās 

Būvniecības informācijas sistēmas mājaslapā internetā 

https://bis.gov.lv/bisp/ pieejamajā Būvspeciālistu reģistrā. 
4 - Speciālistu pieredzes apliecināšanai norādīto objektu dokumentu, kas 

pilnībā un nepārprotami pierāda, ka objekta nodošanu ekspluatācijā un 

speciālista veiktos darbus objektā, kopijas vai citu dokumentu (piemēram, 

pasūtītāju atsauksmes par speciālista veikto darbu atbilstošā objektā, līgums 

ar darbu apjomiem un speciālista dalību tajā utml.) kopijas, kas pierāda 

attiecīgā speciālista pieredzi norādītā nolikuma prasībai atbilstošā objektā. 

7.11.8. Kandidāts var balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā 

līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā 
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gadījumā kandidāts pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, 

iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību 

konkrētā līguma izpildē. Kandidāts var balstīties uz citu personu iespējām tikai 

tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus vai veiks būvdarbus, kuru izpildei 

attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 

7.11.9. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo 

pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām kandidātu un kandidātu atlases prasībām. Ja kandidāts 

izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai 

apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām kandidātu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo 

dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām kandidāts vai kandidāts 

balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Personu apvienība 

iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās 

dalībnieku. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā iepirkuma procedūras stadijā pieprasīt 

iesniegt kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, dodot termiņu to iesniegšanai ne 

ilgāk kā 5 (piecas) darba dienas.  

Sagatavot Eiropas vienoto iepirkuma procedūras veidlapu var, izmantojot Eiropas 

Komisijas tīmekļa vietnē izveidoto rīku https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=lv, kā arī Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē 

ievietoto veidlapu MS Word formātā (http://www.iub.gov.lv/lv/node/587). 

8. ĀRVALSTU SPECIĀLISTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ 

IZGLĪTĪBU UN IESNIEDZAMAJIEM DOKUMENTIEM 

8.1. Ja speciālists ar arhitekta prakses sertifikātu ir persona, kuras mītnes valsts ir Eiropas 

Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kura 

sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās 

tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice), 

tad tā kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām attiecīgo darbu 

veikšanai. Kandidātam, tā kvalifikācijas apliecināšanai jāiesniedz: 

8.1.1. Dokumenti vai to kopijas, kas apliecina speciālista kvalifikāciju mītnes valstī un 

šo dokumentu tulkojums latviešu valodā; 

8.1.2. Apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tas pirms 

iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs 

atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu 

Latvijas Republikā reglamentētā profesijā un iesniegs pasūtītājam pierādījumus, 

ka šāda deklarācija ir iesniegta. 

8.2. Ja būvdarbu vadītājs, būvprojektētājs, persona, kurai izsniegts būvprojektēšanas 

sertifikāts ir persona, kuras mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas 

Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kura sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts 

ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts 

(proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice), tad tā kvalifikācijai jāatbilst 

speciālista reģistrācijas valsts prasībām attiecīgo darbu veikšanai. Kandidātam, tā 

kvalifikācijas apliecināšanai  jāiesniedz: 

8.2.1. Dokumenti vai to kopijas, kas apliecina speciālista kvalifikāciju mītnes valstī un 

šo dokumentu tulkojums latviešu valodā; 

8.2.2. Apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tas pirms 

iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs 

atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu 

Latvijas Republikā reglamentētā profesijā un iesniegs pasūtītājam pierādījumus, 

ka šāda deklarācija ir iesniegta; 
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8.2.3. Apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā kandidāts 

iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo 

pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to 

saņems. 

9. KANDIDĀTU UN PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

9.1. Pieteikumu atbilstības pārbaude un kandidātu atlase notiek slēgtās Komisijas sēdēs.  

9.2. Komisija pārbauda kandidāta pieteikuma noformējuma atbilstību nolikuma 6.punkta 

prasībām. Ja Komisija konstatē pieteikuma neatbilstību kādai no pieteikuma 

noformējuma prasībām, Komisija var lemt par tālāku pieteikuma neizskatīšanu, ja 

pieteikuma neatbilstība noformējuma prasībām ir būtiska, kas ietekmē pieteikuma 

atbilstības pārbaudi.  

9.3. Komisija, ievērojot PIL 42. pantā noteikto kārtību, pārbauda, vai uz kandidātu neattiecas 

kāds no PIL 42. panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu izslēgšanas gadījumiem.  

9.4. Komisija pārbauda, vai kandidāts atbilst nolikuma 7.punktā noteiktajām kvalifikācijas 

prasībām, un atlasa kvalifikācijas prasībām atbilstošos kandidātus.  

9.5. Ja kandidāts, kurš būtu uzaicināms iesniegt piedāvājumu, būs iesniedzis Eiropas vienoto 

iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par 

līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kandidātu atlases prasībām, 

Komisija pirms lēmuma pieņemšanas par kandidātu atlases rezultātiem pieprasīs iesniegt 

dokumentus, kas apliecina kandidāta atbilstību kandidātu atlases prasībām. 

9.6. Pasūtītājs uzaicinās iesniegt piedāvājumus konkursa otrajā kārtā visus kandidātus, kuri 

atbildīs nolikumā noteiktajām prasībām. 

10. SLĒGTĀ KONKURSA OTRAIS POSMS 

10.1. Kandidātiem, kas iegūs tiesības piedalīties slēgtā konkursa otrajā posmā, tiks nosūtīts 

uzaicinājums iesniegt piedāvājumu un otrā posma nolikums, kas ietvers tehnisko 

specifikāciju, projektēšanas uzdevumu, iepirkuma līguma projektu, prasības piedāvājuma 

iesniegšanai, piedāvājuma vērtēšanai u.tml. 

10.2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks noteikts nosūtītajā uzaicinājumā, un tas būs 

vismaz 30 dienas no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas. 

10.3. Kandidātiem, kuri tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus konkursa otrajā posmā, 

iesniedzot piedāvājumus, būs jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums. Nodrošinājuma 

apmērs tiks noteikts konkursa otrās kārtas nolikumā. 

10.4. Piedāvājumu iesniegšanas nosacījumi un prasības, kā arī pasūtītāja prasības, tiks iekļautas 

otrajā posma nolikumā un uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu. Kā kritērijs atbilstošo 

piedāvājumu salīdzināšanai un novērtēšanai tiks noteikts saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums ar zemāko cenu.  

10.5. Vienlaicīgi ar piedāvājumu slēgta konkursa otrajā posmā, pretendentam būs jānorāda 

visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 

vismaz 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam 

apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma daļu. Ņemot vērā, ka PIL 

izpratnē apakšuzņēmējs ir arī pretendenta apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, 

kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami pasūtītāja noslēgtā 

iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic, vai 

pakalpojums sniedz pretendentam, vai citam apakšuzņēmējam (turpmāk tekstā 

apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs), būs jānorāda apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju, ja tā 

veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās 

iepirkuma līguma vērtības. Lai izvērtētu, vai apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vērtība ir 

vismaz 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, jāņem vērā, ka saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likumu apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā 

apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo 
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būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību.  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. 

11. CITI NOTEIKUMI 

11.1. Komisija darbojas saskaņā ar PIL un šā nolikuma prasībām.  

11.2. Komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma 

procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu. 

11.3. Komisijas priekšsēdētājs organizē un vada Komisijas darbu, nosaka Komisijas sēžu vietu, 

laiku un kārtību, sasauc un vada Komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu 

parakstīšanu. 

11.4. Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot kandidātus un kandidātus, 

pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu 

informāciju nodevuši citi kandidāti un kandidāti. 

11.5. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro 

normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu. 

12. PIELIKUMI 

12.1. 1.pielikums “Iepirkuma priekšmeta apraksts”. 

12.2. 2.pielikums “Pieteikums dalībai slēgtā konkursā”. 

12.3. 3.pielikums “Kvalifikācijas apraksts”. 
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1.PIELIKUMS 

 

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA APRAKSTS 

IZGLĪTĪBAS UN SPORTA CENTRA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVDARBU VEIKŠANAI 

 

1. OBJEKTS 
IZGLĪTĪBAS UN SPORTA CENTRS  

1.1. Būvdarbu izpildes vieta: 

Jāņkalna iela 17A, Darba iela un Lielā Ezera iela 24A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-

4301. Ja nepieciešams, būvobjekta realizācijai ir iespēja izmantot īpašumu Jāņkalna ielā 

13, Alūksnē, Alūksnes novadā. 

1.2. Galvenā būves galvenais lietošanas veids atbilstoši 2009. gada 22. decembra Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.1620 “Noteikumi par būvju klasifikāciju” - 1265 Sporta telpu 

grupa;  

1.3. Galvenās būves grupa atbilstoši 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” – 3.grupa. 

Sasniedzamais mērķis ir izglītības un sporta centra izbūve, ieskaitot tā funkcionēšanai 

nepieciešamās infrastruktūras izbūvi. 

 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

2.1. Būvprojektēšana 

2.1.1 Būvprojektēšanas sagatavošana Izglītības un sporta centra un tā funkcionēšanai 

nepieciešamās infrastruktūras projektēšanai (topogrāfiskā uzmērīšana un 

ģeotehniskā un hidroloģiskā izpēte, tehniskie noteikumi) 

2.1.2 Būvprojekta “Izglītības un sporta centrs, Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē, Alūksnes 

novadā” izstrāde un autoruzraudzība: 

2.1.2.1 Būvprojekts minimālā sastāvā un tehniski ekonomiskais pamatojums, nosakot 

izglītības un sporta centra ēkas ekonomiski lietderīgās energoefektivitātes 

rādītāju 

2.1.2.2 Būvprojekts 

2.1.2.3 Specifikāciju un izmaksu aprēķina izstrāde stacionārā un pārvietojamā 

aprīkojuma uzstādīšanai izglītības un sporta centrā 

2.1.2.4 Autoruzraudzība: 

2.1.2.4.1 Objekta “Izglītības un sporta centrs, Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē, Alūksnes 

novadā” būvdarbiem 

2.1.2.4.2 Stacionārā aprīkojuma piegādei / izgatavošanai un uzstādīšanai  

2.1.2.4.3 Pārvietojamā aprīkojuma piegādei un uzstādīšanai 

2.1.3. Būvprojekta “Darba ielas posma būvniecība, Alūksnē, Alūksnes novadā” 

izstrāde un autoruzraudzība: 

2.1.3.1 Būvprojekts minimālā sastāvā 

2.1.3.2 Būvprojekts 

2.1.3.3 Autoruzraudzība 

2.1.4 Tehniskās shēmas izstrāde elektroapgādes pieslēguma ierīkošanai 

izbūvējamajam izglītības un sporta centram 

2.1.5 Būvprojekta “Ēkas nojaukšana Lielā Ezera ielā 24A, Alūksnē, Alūksnes novadā” 

izstrāde 

 

2.2. Būvdarbi 

2.2.1 Izglītības un sporta centra Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē, Alūksnes novadā 

būvniecība: 
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2.2.1.1 Būvdarbu veikšana (ieskaitot teritorijas labiekārtojumu un 

inženierkomunikācijas (izņemot elektroapgādes pieslēgumu) 

2.2.1.2 Stacionārā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana 

2.2.1.3 Pārvietojamā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana 

2.2.2 Darba ielas posma Alūksnē, Alūksnes novadā būvniecība 

2.2.3 Ēkas nojaukšana Lielā Ezera ielā 24A, Alūksnē, Alūksnes novadā 

2.2.4 Elektroapgādes pieslēguma ierīkošana / apmaksa izbūvējamajam izglītības un 

sporta centram 

2.3. Ekspluatācijā nodota objekta “Izglītības un sporta centrs, Jāņkalna ielā 17A, 

Alūksnē, Alūksnes novadā” prezentācija sabiedrībai: 

2.3.1 Sabiedrības informēšana plašsaziņas līdzekļos 

2.3.2 Publicitātes materiālu – pabeigtas ēkas fotoattēlu profesionāla sagatavošana 

2.3.3 Ēkas prezentācijas - atvērto durvju dienas rīkošana 

 

3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ UN GARANTIJA 

Līguma izpildes termiņš projektēšanai un būvdarbiem – 36 (trīsdesmit seši) mēneši no 

līguma noslēgšanas dienas līdz līguma visu saistību izpildes akta parakstīšanai, neskaitot: 

- laiku no būvatļaujas Izglītības un sporta centra būvniecībai izdošanas līdz tās spēkā 

stāšanās dienai; 

- būvprojekta ekspertīzes veikšanas laiku; 

- Pasūtītāja noteiktos vai tehnoloģisko/s pārtraukumu/s. 

 Uzņēmējam pašam darbu veikšana ir jāplāno un jārealizē tā, lai darbu veikšana, 

pabeigšana, līgumā un šajā Tehniskajā specifikācijā noteikto dokumentu pieprasīšana, 

iesniegšana, saņemšana, tajā skaitā akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana, 

notiktu, ņemot vērā termiņus, kādi noteikti līgumā un normatīvajos aktos (ievērtējot laiku 

precizējumu veikšanai un defektu novēršanai, ja tāda  nepieciešamība rastos) un  iekļautos 

līguma izpildes termiņā. 

Būvuzņēmējam Izglītības un sporta centram un Darba ielas posmam jānodrošina 

būvdarbu garantijas laiks ir 60 (sešdesmit) mēneši no akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā 

parakstīšanas dienas. 

  



16 

 

2.PIELIKUMS 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI SLĒGTĀ KONKURSĀ 

 

2018. gada ____._________ 

 

kandidāts 

__________________________________________________________________________ 

(nosaukums) 

Reģistrācijas Nr. ________________________________________________________ 

 

Juridiskā adrese ______________________________________________________ 

 

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ______________________________________ 

 

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds ______________________, amats ______________ 

tālrunis_____________________, mobilais _________________________________ 

e-pasts (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules)____________________________ 

interneta mājaslapas adrese (ja tāda ir)________________________________ ________ 

 

Bankas rekvizīti ____________ 

 

(vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

 

1. Piesakās piedalīties slēgtā konkursā “Izglītības un sporta centra projektēšana un 

būvdarbi”, identifikācijas numurs ANP2018/03, piekrīt visiem nolikuma nosacījumiem 

un garantē nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un 

saprotami. 

2. _____________apliecina, ka: 

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa; 

2.2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā; 

2.3. apliecina, ka spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības. 

2.4. norāda, ka uzņēmums atbilst ________________ (norāda, vai uzņēmums atbilst 

mazajam, vidējam vai lielajam1) uzņēmuma statusam. Iesaistītā apakšuzņēmēja 

uzņēmums (ja tāds ir) atbilst ______________ (norāda, vai uzņēmums atbilst 

mazajam, vidējam vai lielajam) uzņēmuma statusam. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Minēto informāciju norāda, jo saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu 

vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā 

piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai 

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf  

Vārds, Uzvārds,  

Amats, Paraksts  

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf
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3. PIELIKUMS 

KVALIFIKĀCIJAS APRAKSTS 

2018. gada ____. _____________ 

1. Kandidāta nosaukums un rekvizīti: _______________________________ 

2. Pieredze iepriekšējos piecos gados atbilstoši nolikuma 7.11.5.1. punkta prasībai: 

Būvobjekta 

pasūtītājs, 

kontaktpersona, 

tālrunis, e-pasts 

Pasūtītāja būvobjekta 

nosaukums, līguma Nr., 

objekta nodošanas 

ekspluatācijā datums 

Līguma 

summa bez 

PVN 

Objekta apraksts, kas 

pierāda atbilstību 

attiecīgajai 

kvalifikācijas prasībai 

    

3. Pieredze iepriekšējos piecos gados atbilstoši nolikuma 7.11.5.2. punkta prasībai: 

Būvobjekta 

pasūtītājs, 

kontaktpersona, 

tālrunis, e-pasts 

Pasūtītāja būvobjekta 

nosaukums, līguma Nr., 

objekta nodošanas 

ekspluatācijā datums 

Līguma 

summa bez 

PVN 

Objekta apraksts, kas 

pierāda atbilstību 

attiecīgajai 

kvalifikācijas prasībai 

    

4. Līguma izpildē iesaistāmo atbildīgo speciālistu saraksts atbilstoši nolikuma 7.11.6. un 

7.11.7. punktu prasībām: 

 

 

 

Siltumapgādes, 

ventilācijas un 

gaisa 

kondicionēšanas 

Sertifikāta Nr. 

(ja jau ir saņemts 

LR Būvkomersantu 

reģistrā) 

Darba vieta 

(komersanta 

nosaukums) 

Speciālista pieredze atbilstoši 

nolikuma 7.11.6.4.punkta prasībai 

(pievieno apliecinājumu par 

projektēšanas nosacījumu izpildi 

un pasūtītāja atsauksmes kopiju) 

Arhitekts 

(vārds, uzvārds) 

Sertifikāta Nr. 

(ja jau ir saņemts 

LR Būvkomersantu 

reģistrā) 

Darba vieta 

(komersanta 

nosaukums) 

Speciālista pieredze atbilstoši 

nolikuma 7.11.6.1.punkta prasībai 

(pievieno apliecinājumu par 

projektēšanas nosacījumu izpildi 

un pasūtītāja atsauksmes kopiju) 

    

Ēku konstrukciju 

projektētājs 

(vārds, uzvārds) 

Sertifikāta Nr. 

(ja jau ir saņemts 

LR Būvkomersantu 

reģistrā) 

Darba vieta 

(komersanta 

nosaukums) 

Speciālista pieredze atbilstoši 

nolikuma 7.11.6.2.punkta prasībai 

(pievieno apliecinājumu par 

projektēšanas nosacījumu izpildi 

un pasūtītāja atsauksmes kopiju) 

    

Ūdensapgādes un 

kanalizācijas 

sistēmu, ieskaitot 

ugunsdzēsības 

sistēmas, 

projektētājs 

(vārds, uzvārds) 

Sertifikāta Nr. 

(ja jau ir saņemts 

LR Būvkomersantu 

reģistrā) 

Darba vieta 

(komersanta 

nosaukums) 

Speciālista pieredze atbilstoši 

nolikuma 7.11.6.3.punkta prasībai 

(pievieno apliecinājumu par 

projektēšanas nosacījumu izpildi 

un pasūtītāja atsauksmes kopiju) 
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sistēmu 

projektētājs 

(vārds, uzvārds) 

    

 

Elektroietaišu ar 

spriegumu līdz 1 

kilovoltam 

projektētājs 

(vārds, uzvārds) 

Sertifikāta Nr. 

(ja jau ir saņemts 

LR Būvkomersantu 

reģistrā) 

Darba vieta 

(komersanta 

nosaukums) 

Speciālista pieredze atbilstoši 

nolikuma 7.11.6.5.punkta prasībai 

(pievieno apliecinājumu par 

projektēšanas nosacījumu izpildi 

un pasūtītāja atsauksmes kopiju) 

    

 

Elektronisko 

sakaru sistēmu un 

tīklu projektētājs 

(vārds, uzvārds) 

Sertifikāta Nr. 

(ja jau ir saņemts 

LR Būvkomersantu 

reģistrā) 

Darba vieta 

(komersanta 

nosaukums) 

Speciālista pieredze atbilstoši 

nolikuma 7.11.6.6.punkta prasībai 

(pievieno apliecinājumu par 

projektēšanas nosacījumu izpildi 

un pasūtītāja atsauksmes kopiju) 

    

 

Ceļu projektētājs 

(vārds, uzvārds) 

Sertifikāta Nr. 

(ja jau ir saņemts LR 

Būvkomersantu reģistrā) 

Darba vieta 

(komersanta 

nosaukums) 

   

 

Speciālists inženierizpētē 

(vārds, uzvārds) 

Sertifikāta Nr. 

(ja jau ir saņemts LR 

Būvkomersantu reģistrā) 

Darba vieta 

(komersanta 

nosaukums) 

   

 

Projekta sagatavošanas koordinators 

(projektēšanas posmā) 

(vārds, uzvārds) 

Izglītība 
Izglītību apliecinošs dokuments 

(pievieno kopiju) 

   

 

Neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā 

(atbilstoši nolikuma 7.10.6.10.) 

(vārds, uzvārds) 

Sertifikāta Nr. 

(sertificēšanas institūcija) 

  

 

 

Ūdensapgādes un 

kanalizācijas, 

ieskaitot 

ugunsdzēsības 

Sertifikāta Nr. 

(ja jau ir saņemts 

LR Būvkomersantu 

reģistrā) 

Darba vieta 

(komersanta 

nosaukums) 

Speciālista pieredze atbilstoši 

nolikuma 7.11.7.2.punkta prasībai 

Atbildīgais 

būvdarbu vadītājs 

(vārds, uzvārds) 

Sertifikāta Nr. 

(ja jau ir saņemts 

LR Būvkomersantu 

reģistrā) 

Darba vieta 

(komersanta 

nosaukums) 

Speciālista pieredze atbilstoši 

nolikuma 7.11.7.1.punkta prasībai 

(pievieno apliecinājumu par 

projektēšanas nosacījumu izpildi 

un pasūtītāja atsauksmes kopiju) 
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sistēmas, 

būvdarbu vadītājs 

(vārds, uzvārds) 

(pievieno apliecinājumu par 

projektēšanas nosacījumu izpildi 

un pasūtītāja atsauksmes kopiju) 

    

 

Siltumapgādes, 

ventilācijas un 

gaisa 

kondicionēšanas 

sistēmu, būvdarbu 

vadītājs 

(vārds, uzvārds) 

Sertifikāta Nr. 

(ja jau ir saņemts 

LR Būvkomersantu 

reģistrā) 

Darba vieta 

(komersanta 

nosaukums) 

Speciālista pieredze atbilstoši 

nolikuma 7.11.7.3.punkta prasībai 

(pievieno apliecinājumu par 

projektēšanas nosacījumu izpildi 

un pasūtītāja atsauksmes kopiju) 

    

 

Elektroietaišu ar 

spriegumu līdz 1 

kilovoltam 

izbūves būvdarbu 

vadītājs 

(vārds, uzvārds) 

Sertifikāta Nr. 

(ja jau ir saņemts 

LR Būvkomersantu 

reģistrā) 

Darba vieta 

(komersanta 

nosaukums) 

Speciālista pieredze atbilstoši 

nolikuma 7.11.7.4.punkta prasībai 

(pievieno apliecinājumu par 

projektēšanas nosacījumu izpildi 

un pasūtītāja atsauksmes kopiju) 

    

 

Elektronisko 

sakaru sistēmu un 

tīklu būvdarbu 

vadītājs 

(vārds, uzvārds) 

Sertifikāta Nr. 

(ja jau ir saņemts 

LR Būvkomersantu 

reģistrā) 

Darba vieta 

(komersanta 

nosaukums) 

Speciālista pieredze atbilstoši 

nolikuma 7.11.7.5.punkta prasībai 

(pievieno apliecinājumu par 

projektēšanas nosacījumu izpildi 

un pasūtītāja atsauksmes kopiju) 

    

 

 

Projekta izpildes 

koordinators 

(vārds, uzvārds) 

Izglītība 

Izglītību 

apliecinošs 

dokuments 

(pievieno 

kopiju) 

Speciālista pieredze atbilstoši 

nolikuma 7.11.7.7.punkta prasībai 

(pievieno apliecinājumu par 

projektēšanas nosacījumu izpildi 

un pasūtītāja atsauksmes kopiju) 

    

5. Apliecinām savas iespējas veikt savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par trešajām 

personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu. 

6. Kandidāts ________(kandidāta nosaukums)_________ norāda, informāciju par 

personām, uz kuru iespējām kandidāts balstās, lai apliecinātu savu kvalifikācijas 

atbilstību paziņojumā par līgumu un kandidātu atlases nolikumā noteiktajām 

prasībām: 

Ceļu būvdarbu 

vadītājs 

(vārds, uzvārds) 

Sertifikāta Nr. 

(ja jau ir saņemts 

LR Būvkomersantu 

reģistrā) 

Darba vieta 

(komersanta 

nosaukums) 

Speciālista pieredze atbilstoši 

nolikuma 7.11.7.6.punkta prasībai 

(pievieno apliecinājumu par 

projektēšanas nosacījumu izpildi 

un pasūtītāja atsauksmes kopiju) 
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N
r.

 

Persona, uz kuras 

iespējām kandidāts 

balstās 

(Nosaukums/Vārds, 

uzvārds un reģistrācijas 

numurs/personas kods) 

Atlases prasība, 

kuras izpildei 

kandidāts 

balstās uz 

personas 

iespējām 

Personai, uz kuras 

iespējām 

kandidāts balstās, 

nododamo 

pakalpojumu 

apraksts 

Personas atbilstība 

mazajam, vidējam 

vai lielam 

uzņēmumam 

(atzīmēt A vai B)* 

1. 
    

2. 
    

 

 Papildus informācijai nepieciešams norādīt, kādai definīcijai atbilst personu uz kuras 

iespējam kandidāts balstās: 

A - uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums 

nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 

miljonus euro. 

B - uzņēmums, kurā nodarbinātas 250 vai vairāk personas un kura gada apgrozījums 

pārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā pārsniedz 43 miljonus 

euro. 

 

 

Kandidātu pārstāvēt tiesīgās personas paraksts:  

Amats, vārds un uzvārds:  

 


