
  

Iepirkuma procedūras Nr. MS 2018/2 KF 

Nolikuma 5.pielikums  

  

VĒRTĒŠANAS NOSACĪJUMI  

  

1. Iepirkuma procedūru veic ar SIA “Madonas Siltums” 2018.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr. 

11-p  izveidotā Iepirkumu komisija (Nolikumā arī – Komisija).  

  

2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu 

Komisija veic slēgtā sēdē.  

  

3. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu 

vērtēšanas laikā Komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu 

piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, 

pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā.  

  

4. Pārbaudot piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, Komisija pārbauda 

atbilstību noformējuma prasībām, atbilstību pretendentu atlases prasībām, atbilstību 

tehniskajai specifikācijai un veic piedāvājuma izvēli.  

  

5. Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta piedāvājums, piedāvājuma 

nodrošinājums un saistību nodrošinājums atbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām. Ja piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts piedāvājumā vai 

neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pretendenta 

piedāvājums tiek noraidīts.   

  

6. Piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā var tikt pieprasīti iepirkuma komisijas izvēlēti 

preču paraugi, lai veiktu preces paraugu pārbaudi. Precīza paraugu iesniegšanas vieta 

un laiks tiek noteikti uzaicinājuma vēstulē.  

7. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, 

lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.  

  

8. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā   

un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.  

Ja tehniskais vai finanšu piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām, pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.    

  

9. Ja Komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, 

līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.  

  



10. Ja pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija 

piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.  

  

11. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu 

vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija var pieaicināt ekspertu.  

  

12. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. 

Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru 

dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo 

apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam.  

  

13. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt Komisiju pieprasīt no 

pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai.  

  

14. Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst 

izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai.  

  

15. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt 

pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākamajā 

izvērtēšanas posmā.  

  

16. Lai pārbaudītu, vai uz pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma(turpmāk- SPSIL) 48.panta pirmajā daļā 2. un 3.punktā noteiktie 

izslēgšanas noteikumi, Komisija rīkojas atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma 48.panta nosacījumiem. 

 

16.1. Ja Komisija konstatē, 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 kandidātiem vai pretendentiem 

Komisija ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas 

sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās 

datu aktualizācijas datumā. Ja pretendents, ir ārvalstī reģistrēts komersants, tad tam 

jāiesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņa (oriģināls vai apliecināta kopija), 

kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 

150 euro. Gadījumā, ja mītnes zemē nav attiecīgās institūcijas, tad pretendents 

iesniedz apliecinājumu brīvā formā. 

 

16.2. Ja Komisija konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā 

saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāze pēdējās 

datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju kandidātam, pretendentam vai 

apakšuzņēmējam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad 



pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir 

nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro, Komisija nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas 

izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka 

pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad 

pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija 

nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, 

Komisija pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. Ja Komisija konstatē, ka Ministru 

kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 

publiskās nodokļu parādnieku datubāzes  pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto 

informāciju pretendentam vai apakšuzņēmējam pieteikumu vai piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nav nodokļu parādu (tai skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150 euro, 

Komisija apliecinājumu nepieprasa. 

 

16.3. Ja Komisija konstatē, ka ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, 

apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts, Komisija 

pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. Ja Pretendents ir Latvijā reģistrēts 

komersants, tad Komisija, izmantojot publiskās datu bāzes (Lursoft, VID) un publiski 

pieejamo informāciju pārbauda informāciju par pretendentu. Ja pretendents ir ārvalstī 

reģistrēts komersants, tad tam jāiesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņa 

(oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts 

maksātnespējas process, nav apturēta saimnieciskā darbība vai pretendents netiek 

likvidēts. Gadījumā, ja mītnes zemē nav attiecīgas institūcijas, tad pretendents iesniedz 

apliecinājumu brīvā formā. 

 

  

17. Komisija pieprasa, lai pretendents nomaina apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu 

vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, ja tas atbilst SPSIL 48. panta 

pirmās daļas 2., 3. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam un personu, uz kuras 

iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ja tas atbilst 48. panta pirmās daļas  2., 

3. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam. Ja pretendents 10 darbdienu laikā pēc 

pieprasījuma nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, 

uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pretendents tiek izslēgts no 

dalības iepirkuma procedūrā.   

18. Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Komisija informē visus pretendentus 

par pieņemto lēmumu. Informācija tiks nosūtīta uz pieteikumā norādīto elektroniskā 

pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam 

pastam skenētu dokumentu.  

   

  


