APSTIPRINĀTS
ar Ventspils Augstskolas
Iepirkuma komisijas sēdes
09.06.2014. protokolu
Nr. VeA 2014/08/ERAF – 01

SLĒGTA KONKURSA
Radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta metāla
konstrukcijas vienkāršotās renovācijas būvdarbu veikšana
projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un
signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra
izveide” (vienošanās
Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros
KANDIDĀTU ATLASES NOLIKUMS
Iepirkuma identifikācijas Nr.VeA 2014/08/ERAF

VENTSPILS 2014
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I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Ieinteresētais
piegādātājs
Iepirkuma procedūra
Iepirkuma līgums
Iepirkuma komisija
Izpildītājs

Kandidāts
Projekts

Uzaicinājums
1. Pasūtītājs
Pasūtītājs
Juridiskā adrese
Nodokļu
reģistrācijas Nr.
Kontakti
Kontaktpersona

fiziskā vai juridiskā persona vai/un šādu personu apvienība, kas ir
ieinteresēts piedalīties Iepirkuma procedūrā
slēgts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 50.panta
otro daļu
būvdarbu līgums par radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta
metāla konstrukcijas vienkāršotās renovācijas būvdarbu veikšanu
Ar Ventspils augstskolas 25.04.2014. rīkojumu Nr.69/as izveidota
iepirkumu komisija
Pretendents, kurš ir atzīts par uzvarētāju Iepirkuma procedūrā un ar
kuru ir noslēgts Iepirkuma līgums
Ieinteresētais piegādātājs, kurš iesniedzis pieteikumu Iepirkuma
procedūrā
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēts projekts
„(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes
tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Vienošanās
Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006)
Pasūtītāja rakstveida dokuments, kas adresēts Kandidātiem, kuri ir
izturējuši Kandidātu atlasi.

Ventspils Augstskola (pārstāvot Inženierzinātņu institūtu „Ventspils
Starptautiskais radioastronomijas centrs”)
Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601, Latvija
90000362426
Tālrunis 63628303, 29293456, fakss 6 3629660, dainis.plume@venta.lv

Dainis Plūme

2. Iepirkuma procedūra sastāv no diviem posmiem:
2.1. Pirmais posms – Kandidātu atlase. Kandidātu atlasē drīkst piedalīties jebkurš
Ieinteresētais piegādātājs.
2.2. Otrais posms – Piedāvājumu iesniegšana un vērtēšana. Piedāvājumu drīkst
iesniegt tikai tie Kandidāti, kuri ir saņēmuši Uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu.
3. Iepirkuma priekšmets un CPV kods
3.1. Iepirkuma priekšmets - Radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta metāla
konstrukcijas vienkāršotās renovācijas būvdarbi.
3.2. Iepirkuma CPV kods - 45000000-7 (Celtniecības darbi).
4. Iepirkuma līguma izpildes vieta
Objekts – Radioteleskops RT-32, „Viraki”, Irbene, Ances pagasts, Ventspils novads,
Latvija.
5. Iepirkuma līguma izpildes termiņš
Radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta metāla konstrukcijas vienkāršotas
renovācijas būvdarbi pabeidzami 12 mēnešu laikā (ietverot visus iespējamos tehnoloģiskos
pārtraukumus) no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada
31.jūlijam. Līguma izpildes apjoms un termiņš var tikt grozīts. Nosacījumi par Iepirkuma
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līguma termiņa un apjoma grozījumu iespējamību, to apjomu un būtību tiks noteikti
Iepirkuma procedūras otrā posma dokumentācijā.
6. Nolikuma saņemšana, informācijas apmaiņas kārtība un papildu informācijas
pieprasīšana un sniegšana
6.1. Ar nolikumu var iepazīties Pasūtītāja mājas lapā: www.venta.lv sadaļā:
http://venta.lv/par-vea/iepirkumi un iepazīties ar iepirkuma nolikuma
dokumentāciju un/vai saņemt tā kopiju bez maksas Ventspils Augstskolā D 307.
kabinetā Inženieru ielā 101, Ventspilī pie Daiņa Plūmes līdz 2014. gada 7. jūlijam
katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 14.00 līdz plkst.
16.00, 2014. gada 7. jūlijā līdz 11:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 63628303.
6.2. Informācijas apmaiņa starp Ieinteresētajiem piegādātājiem un Kandidātiem notiek
rakstveidā pa pastu, faksu, e-pastu vai nododot personīgi. Lai informācija, kas
nosūtīta pa faksu vai pa e-pastu bez elektroniski droša paraksta, iegūtu likumīgu
spēku, tā parakstītā veidā vienlaikus jānosūta arī pa pastu vai arī tās saņemšana ir
jāapstiprina pa faksu vai e-pastu.
6.3. Ja Ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Kandidātu
atlases prasībām, Iepirkuma komisija to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā
četras dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.
6.4. Papildu informāciju Iepirkuma komisija nosūta Ieinteresētajam piegādātājam, kas
to pieprasījis, un publicē mājas lapā: www.venta.lv pie Kandidātu atlases
nolikuma.
6.5. Ieinteresētajiem piegādātājiem patstāvīgi jāseko Pasūtītāja mājas lapā internetā
www.venta.lv publicētajai informācijai par Kandidātu atlases prasību iespējamiem
grozījumiem, skaidrojumiem un atbildēm uz Ieinteresēto piegādātāju jautājumiem.
Pasūtītājs neuzņemas atbildību par to, ka kāds no Ieinteresētajiem piegādātājiem
nebūs iepazinies ar Pasūtītāja publikācijām Iepirkuma procedūras gaitā..
7. Pieteikuma noformēšanas kārtība
7.1. Kandidāts iesniedz pieteikumu papīra formā 2 (divos) eksemplāros, no kuriem 1
(viens) eksemplārs ir ORIĢINĀLS un 1 (viens) eksemplārs ir KOPIJA.
Pieteikumam obligāti jāpievieno CD, DVD vai USB datu nesējs ar PDF formātā
ieskenētu identisku pieteikumu, kurš nedrīkst atšķirties no pieteikuma papīra
formā. Kandidātam jānodrošina, ka pieteikums ir ieskenēts tādā veidā, kas ļauj
saprotami un vienkopus uztvert ieskenētos dokumentus. Pieteikums (viens
oriģināls un 1 kopija, 1 elektroniskā kopija) sastāv no:
7.1.1. Pieteikuma slēgtam konkursam (saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu
„Pieteikums”);
7.1.2. Kandidāta atlases dokumentiem;
7.1.3. Pieteikuma elektroniskās kopijas uz datu nesēja.
7.2. Pieteikuma oriģinālu un kopiju iesniedz vienā slēgtā iepakojumā, uz kura norāda:
7.2.1. Pasūtītāja nosaukumu un adresi;
7.2.2. Kandidāta nosaukumu un adresi;
7.2.3. Atzīmi „Pieteikums slēgtam konkursam “Radioteleskopa RT-32 spoguļa
virsmas balsta metāla konstrukcijas vienkāršotās renovācijas būvdarbu
veikšana projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un
signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide”
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(vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/ VIAA/006) ietvaros”.
Identifikācijas Nr. VeA 2014/08/ERAF.”
7.2.4. Atzīme „Neatvērt līdz pieteikumu atvēršanas sanāksmei - 2014.gada 7.
jūlija plkst. 11:00!”
7.3. Ja kopējais iepakojums nav noformēts atbilstoši 7.2.punkta prasībām, Iepirkuma
komisija neuzņemas atbildību par tās nesaņemšanu vai pirmstermiņa atvēršanu.
7.4. Pieteikumu sagatavo latviešu valodā. Ja kāds oriģināldokuments ir sagatavots
svešvalodā, tam pievieno Kandidāta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.
7.5. Kandidāts pieteikumu paraksta tam paredzētajās paraksta vietās un iesniedz
rakstiskā veidā atsevišķā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt.
Sējuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.
Lapu daudzumam jābūt apliecinātam ar Kandidāta vai Kandidāta pilnvarotās
personas parakstu.
7.6. Pieteikumu paraksta amatpersona, kurai ir Kandidāta pārstāvības tiesības, vai tās
pilnvarota persona. Ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, pieteikumam
jāpievieno attiecīga pilnvara vai tās kopija, kas apliecina šīs personas tiesības
parakstīt attiecīgos dokumentus Kandidāta vārdā.
7.7. Pieteikumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez
neatrunātiem labojumiem.
7.8. Uz pieteikuma oriģināla un kopijām skaidri norāda „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”.
Gadījumā, ja Iepirkuma komisija konstatē pretrunas starp pieteikuma oriģinālā un
tā kopijās iekļauto informāciju, tā vadās no pieteikuma oriģinālā ietvertās
informācijas.
7.9. Kandidāts apliecina pieteikuma kopiju un iesniegto dokumentu kopiju pareizību
atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010.gada
28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas
kārtība” prasībām, vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 33.panta septīto daļu
apliecina visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību ar vienu
apliecinājumu, ja viss pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. Ja Pasūtītājam rodas
šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai Kandidāts
uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz notariāli apliecinātu dokumenta kopiju.
8. Pieteikuma grozīšana un atsaukšana
8.1. Kandidāts ir tiesīgs atsaukt savu pieteikumu līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa
beigām, ierodoties Kandidāta pārstāvim personīgi pieteikumu uzglabāšanas vietā
Ventspils augstskolā D307.kabinetā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, un iesniedzot
iesniegumu, kuru ir parakstījusi Kandidātu pārstāvēt tiesīga persona, par
pieteikuma atsaukšanu un iesniedz pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu
(izziņu no Uzņēmuma reģistra, pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina, ka
attiecīgā persona ir tiesīga pārstāvēt Kandidātu) vai nosūtot Pasūtītājam pa pastu
paziņojumu par atsaukumu.
8.2. Kandidāts ir tiesīgs grozīt savu pieteikumu līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa
beigām, ierodoties personīgi pieteikumu uzglabāšanas vietā Ventspils Augstskolā
D307.kabinetā, Inženieru ielā 101, Ventspilī un apmainot pieteikumu vai nosūtot
Pasūtītājam ar kurjerpastu vai pastu jaunu pieteikumu. Pieteikuma grozīšanas
gadījumā par pieteikuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā pieteikuma
iesniegšanas brīdis.
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9. Pieteikumu iesniegšana un atvēršana
9.1. Pieteikums iesniedzams personīgi vai nogādājams ar kurjerpastu, vai pa pastu
nolikuma 1.punktā minētai kontaktpersonai vai Janai Berkai Ventspils Augstskolā
D307.kabinetā Inženieru ielā 101, Ventspilī, līdz 2014.gada 7. jūlija plkst. 11:00,
katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.14.00 līdz plkst.16.00,
7. jūlijā no plkst.9.00 līdz 11:00.
9.2. Ieinteresēto piegādātāju pieteikumi pēc nolikuma 9.1.punktā minētā termiņa netiks
pieņemti, vai kurjerpasta un pasta gadījumā - sūtīti atpakaļ neatvērtā veidā.
9.3. Iepirkuma komisija pieteikumus atver atklātā sēdē 2014.gada 7.jūlijā plkst. 11.00,
Ventspils Augstskolā D307. kabinetā Inženieru ielā 101, Ventspilī Iepirkumu
komisijas priekšsēdētājs atver pieteikumus to iesniegšanas secībā un nosauc
Kandidātu, pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku.

II KADIDĀTU ATLASES NOSACĪJUMI
10. Kandidātu izslēgšanas un atlases nosacījumi, iesniedzamie dokumenti
Prasības Kandidātiem
Iesniedzamie dokumenti
10.1.
Pieteikums slēgtam konkursam
Pieteikums dalībai slēgtā konkursa
(saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu
procedūrai atbilstoši nolikuma
„Pieteikums”).
2.pielikumam.
10.2.

Pieteikumu paraksta amatpersona,
kurai ir Kandidāta pārstāvības
tiesības, vai tās pilnvarota persona.
Pieteikumā ietvertos dokumentus
paraksta attiecīgo personu
pārstāvēttiesīgas personas vai to
pilnvarotas personas.

Ārvalstu Kandidāts, personu
apvienības dalībnieks – ārvalstnieks
vai ārvalstu persona, uz kuru
Kandidāts balstās, lai apliecinātu savu
atbilstību nolikuma prasībām, iesniedz
izziņu no kompetentas ārvalsts
institūcijas, kura sniedz oficiālas ziņas
par komersantu pārstāvēt tiesīgajām
personām.
Kandidāts – personu apvienība –
iesniedz vienošanos vai tās kopiju, kurā
norādīts, kurš no personu apvienības
dalībniekiem ir tiesīgas pārstāvēt
Kandidātu Iepirkuma procedūrā.
Ja dokumentus paraksta pilnvarota
persona, jāpievieno attiecīga pilnvara
vai pilnvarojuma līgums, vai tā kopija,
kas apliecina šīs personas tiesības
parakstīt attiecīgos dokumentus
Kandidāta vārdā.

10.3.

Attiecībā uz Kandidāta tehniskajām
un profesionālajām spējām (10.7.,
10.8., 10.9. punkta prasībām),
Kandidāts ir tiesīgs balstīties uz citu
personu iespējām, ja tas ir
nepieciešams Iepirkuma līguma
izpildei, neatkarīgi no savstarpējo
attiecību tiesiskā rakstura.
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Kandidāta norādīto personu, uz kuru
iespējām Kandidāts balstās, rakstisks
apliecinājums par to kvalifikācijas
atbilstību
nolikumā
noteiktajām
prasībām, par:
a) nepieciešamo resursu nodošanu
Kandidāta rīcībā,
b) atļauju balstīties uz attiecīgās
personas tehniskajām un/vai
profesionālajām spējām.

10.4.

10.4.1.

Prasības Kandidātiem
Iepirkuma komisija izslēdz Kandidātu
no turpmākas dalības Iepirkuma
procedūrā, ja uz Kandidātu, attiecas
kāds no Publisko iepirkumu likuma
391.panta pirmajā daļā minētajiem
izslēgšanas gadījumiem:
Kandidāts vai persona, kura ir
Kandidāta valdes vai padomes
loceklis vai prokūrists, vai persona,
kura ir pilnvarota pārstāvēt Kandidātu
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
jebkurā no šādiem noziedzīgiem
nodarījumiem:
a) kukuļņemšana, kukuļdošana,
kukuļa piesavināšanās, starpniecība
kukuļošanā, neatļauta labumu
pieņemšana vai komerciāla
uzpirkšana,

Iesniedzamie dokumenti
Pasūtītājs pārbaudi veiks Publisko
iepirkumu likuma 39.1 panta noteiktajā
kārtībā.

Pasūtītājs pārbaudīs katru Kandidātu,
kas atbildīs citām paziņojumā par
līgumu un nolikuma prasībām un būtu
uzaicināms iesniegt piedāvājumu.
Pasūtītājs pats pārbaudīs informāciju
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā
(Sodu reģistrā). Ārvalstī reģistrētam vai
pastāvīgi dzīvojošam Kandidātam,
pieprasīs, lai tas iesniedz attiecīgas
ārvalsts kompetentas institūcijas izziņu,
kas apliecina, ka uz to neattiecas
10.4.1.punktā
minētie
izslēgšanas
gadījumi. Termiņš izziņu iesniegšanai
tiks noteikts ne īsāks par 10
darbdienām.

b) krāpšana, piesavināšanās vai
noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizēšana,
c) izvairīšanās no nodokļu un tiem
pielīdzināto maksājumu nomaksas,

10.4.2

d) terorisms, terorisma finansēšana,
aicinājums uz terorismu, terorisma
draudi vai personas vervēšana un
apmācīšana terora aktu veikšanai;
Kandidāts ar tādu 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 tādu valstu
pilsoņu vai pavalstnieku
nodarbināšana, kuri nav Eiropas
Savienības dalībvalstu pilsoņi vai
pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības
dalībvalstu teritorijā uzturas
nelikumīgi,
b) personas nodarbināšana bez
rakstveidā noslēgta darba līguma,
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Pasūtītājs pārbaudīs katru Kandidātu,
kas atbildīs citām paziņojumā par
līgumu un nolikuma prasībām un būtu
uzaicināms iesniegt piedāvājumu.
Pasūtītājs pats pārbaudīs informāciju
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā
(Sodu reģistrā). Ārvalstī reģistrētam vai
pastāvīgi dzīvojošam Kandidātam,
pieprasīs, lai tas iesniedz attiecīgas
ārvalsts kompetentas institūcijas izziņu,
kas apliecina, ka uz to neattiecas
10.4.2.punktā
minētie
izslēgšanas
gadījumi. Termiņš izziņu iesniegšanai
tiks noteikts ne īsāks par 10
darbdienām.

10.4.3.

10.4.4.

10.4.5.

Prasības Kandidātiem
nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā neiesniedzot par šo personu
informatīvo deklarāciju par darba
ņēmējiem, kas iesniedzama par
personām, kuras uzsāk darbu;
Kandidāts 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 vertikālā
vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot
pircēja iespēju noteikt
tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā
karteļa vienošanās, izņemot gadījumu,
kad attiecīgā institūcija, konstatējot
konkurences tiesību pārkāpumu, par
sadarbību iecietības programmas
ietvaros Kandidātu ir atbrīvojusi no
naudas soda vai naudas sodu
samazinājusi;
Ir pasludināts Kandidāta
maksātnespējas process, apturēta vai
pārtraukta Kandidāta saimnieciskā
darbība, uzsākta tiesvedība par
Kandidāta bankrotu vai Kandidāts
tiek likvidēts;

Kandidātam Latvijā vai valstī, kurā
tas reģistrēts vai kurā atrodas tā
pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu
parādi, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādi, kas kopsummā kādā no
valstīm pārsniedz 150 euro;
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Iesniedzamie dokumenti

Pasūtītājs pārbaudīs katru Kandidātu,
kas atbildīs citām paziņojumā par
līgumu un nolikuma prasībām un būtu
uzaicināms iesniegt piedāvājumu.
Pasūtītājs pats pārbaudīs informāciju
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā
(Sodu reģistrā). Ārvalstī reģistrētam vai
pastāvīgi dzīvojošam Kandidātam,
pieprasīs, lai tas iesniedz attiecīgas
ārvalsts kompetentas institūcijas izziņu,
kas apliecina, ka uz to neattiecas
10.4.3.punktā
minētie
izslēgšanas
gadījumi. Termiņš izziņu iesniegšanai
tiks noteikts ne īsāks par 10
darbdienām.
Pasūtītājs pārbaudīs katru Kandidātu,
kas atbildīs citām paziņojumā par
līgumu un nolikuma prasībām un būtu
uzaicināms iesniegt piedāvājumu.
Pasūtītājs pats iegūs informāciju no
Uzņēmumu
reģistra.
Ārvalstī
reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam
Kandidātam, pieprasīs, lai tas iesniedz
attiecīgas
ārvalsts
kompetentas
institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz
to neattiecas 10.4.4.punktā minētie
izslēgšanas gadījumi. Termiņš izziņu
iesniegšanai tiks noteikts ne īsāks par
10 darbdienām.
Pasūtītājs pārbaudīs katru Kandidātu,
kas atbildīs citām paziņojumā par
līgumu un nolikuma prasībām un būtu
uzaicināms iesniegt piedāvājumu.
Pasūtītājs pats iegūs informāciju no
Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas
pašvaldībām. Ārvalstī reģistrētam vai
pastāvīgi dzīvojošam Kandidātam,
pieprasīs, lai tas iesniedz attiecīgas
ārvalsts kompetentas institūcijas izziņu,
kas apliecina, ka uz to neattiecas
10.4.5.punktā
minētie
izslēgšanas
gadījumi. Termiņš izziņu iesniegšanai
tiks noteikts ne īsāks par 10
darbdienām.

10.4.6.

10.4.7.

Prasības Kandidātiem
Kandidāts ir sniedzis nepatiesu
informāciju, lai apliecinātu atbilstību
39.1 panta noteikumiem vai saskaņā ar
Publisko iepirkumu likumu
noteiktajām kandidātu kvalifikācijas
prasībām, vai vispār nav sniedzis
pieprasīto informāciju;
Uz personālsabiedrības biedru, ja
Kandidāts ir personālsabiedrība,
attiecas Publisko iepirkumu likuma
39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5.
vai 6.punktā minētie nosacījumi.

Iesniedzamie dokumenti
Iepirkumu komisija konstatē nepatiesas
informācijas sniegšanu vai prasītās
informācijas trūkumu.

Pasūtītājs
pārbaudīs
katru
personālsabiedrības
biedru
(ja
Kandidāts ir personālsabiedrība), ja
Kandidāts atbildīs citām paziņojumā
par līgumu un nolikuma prasībām un
būtu uzaicināms iesniegt piedāvājumu.
Iepirkumu komisija konstatē nepatiesas
informācijas sniegšanu vai prasītās
informācijas trūkumu.

10.4.8.

Uz Kandidāta norādīto personu, uz
kuras iespējām Kandidāts balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma
procedūras dokumentos (nolikumā)
noteiktajām prasībām, ir attiecināms
kāds no Publisko iepirkumu likuma
39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5.
vai 6.punktā minētajiem
nosacījumiem.

Pasūtītājs pats iegūs informāciju no
kompetentajām Latvijas institūcijām.
Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi
dzīvojošam
personālsabiedrības
biedram, pieprasīs, lai tas iesniedz
attiecīgu ārvalsts kompetentu institūciju
izziņas, kas apliecinās, ka uz to
neattiecas Publisko iepirkumu likuma
39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4.,
5.punktos minētie izslēgšanas gadījumi.
Termiņš izziņu iesniegšanai tiks
noteikts ne īsāks par 10 darbdienām.
Pasūtītājs pārbaudīs katru Kandidāta
norādīto personu, uz kuras iespējām
Kandidāts balstīsies, lai apliecinātu tā
kvalifikāciju, ja Kandidāts atbildīs
citām paziņojumā par līgumu un
nolikuma prasībām un būtu uzaicināms
iesniegt piedāvājumu.
Iepirkumu komisija konstatē nepatiesas
informācijas sniegšanu vai prasītās
informācijas trūkumu.
Pasūtītājs pats iegūs informāciju no
kompetentajām Latvijas institūcijām.
Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi
dzīvojošam Kandidātam, pieprasīs, lai
tas
iesniedz
attiecīgu
ārvalsts
kompetentu institūciju izziņas, kas
apliecinās, ka uz to tā norādīto personu,
uz kuras iespējām tas balstās, lai
apliecinātu Kandidāta kvalifikāciju,
neattiecas Publisko iepirkumu likuma
39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5.
punktos minētie izslēgšanas gadījumi.
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Prasības Kandidātiem
10.5.

Kandidāts ir reģistrēts atbilstoši
Latvijas Republikas vai attiecīgās
ārvalsts normatīvo aktu prasībām, lai
veiktu saimniecisko darbību.

Iesniedzamie dokumenti
Termiņš izziņu iesniegšanai tiks
noteikts ne īsāks par 10 darbdienām.
Pieteikums
atbilstoši
nolikuma
2.pielikumam.

Ja Kandidāts tiks uzaicināts iesniegt
piedāvājumu un kā Pretendents tiks
atzīts par uzvarētāju un nebūs
reģistrējis savu darbību saimnieciskās
darbības veikšanai, tam būs
jāreģistrējas Iepirkuma līguma
noslēgšanai Pasūtītāja noteiktā laikā.
10.6.

Kandidātam, personu apvienības
dalībniekam (ja Kandidāts ir personu
apvienība), personālsabiedrības
biedram (ja Kandidāts ir
personālsabiedrība), personai, uz
kuras spējām kandidāts balstāts, lai
apliecinātu savu kvalifikāciju, kas
veiks darbus, kuru veikšanai ir
nepieciešams attiecīgs būvprakses
sertifikāts, ir jābūt reģistrētam
Būvkomersantu vai Būvprakses un
arhitektu prakses sertifikātu reģistrā.

Latvijā reģistrētas personas norāda
reģistrācijas vai sertifikātu numurus.
Ārvalstu
personas
iesniedz
apliecinājums, ka uzvaras gadījumā tie
reģistrēsies
Latvijas
Republikas
Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu
reģistrā atbilstoši Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija
noteikumiem Nr.453 ”Būvkomersantu
reģistrācijas noteikumi”.

10.7.

Kandidāts atbilst šādām tehniskajām
un profesionālajām spējām:

Iesniedz pieredzes aprakstu un, ja
norādīts, Pasūtītāju atsauksmes.

10.7.1.

Kandidāts pēdējo piecu gadu (2009,
2010, 2011, 2012, 2013) vai gada,
kurā ir noteikts pieteikumu
iesniegšanas termiņš (2014), laikā ir
veicis vismaz vienu no šādiem
darbiem:

Kandidāta pieredzes saraksts saskaņā ar
3.pielikumu un atsauksmes, kurās
ietvertas ziņas par darbu apjomu, veidu,
izpildes termiņu un vietu, kā arī par to,
vai visi darbi ir veikti atbilstoši
attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi
pabeigti, no darbu pasūtītājiem.

a) radioteleskopa antenas (ar
minimālo virsmas diametru 30m)
spoguļa virsmas balsta metāla
konstrukcijas renovācijas/
rekonstrukcijas vai jaunbūves
būvdarbus;
b) metāla režģoto torņu vai mastu
balstu konstrukcijas, kas ir
pakļautas metāla noguruma
slodzei, renovācijas/
rekonstrukcijas vai jaunbūves
būvdarbus ar kopējo torņu
(mastu) minimālajiem izmēriem
(garums x platums x augstums)
10 x 10 x 20m un/vai ar masu ne
mazāku kā 40 000 kg.
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10.7.2.

Prasības Kandidātiem
Kandidāts pēdējo piecu gadu (2009,
2010, 2011, 2012, 2013) vai gada,
kurā ir noteikts pieteikumu
iesniegšanas termiņš (2014) laikā, ir
pabeidzis vismaz divus renovācijas/
rekonstrukcijas vai jaunbūves
būvdarbus, kuros ir veikta nesošo
metāla balstu konstrukciju izbūve,
iekļaujot abus zemāk minētos darbus:

Iesniedzamie dokumenti
Kandidāta pieredzes saraksts saskaņā ar
3.pielikumu un atsauksmes, kurās
ietvertas ziņas par darbu apjomu, veidu,
izpildes termiņu un vietu, kā arī par to,
vai visi darbi ir veikti atbilstoši
attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi
pabeigti, no būvdarbu pasūtītājiem.

a) metināšanas darbus āra
apstākļos;
b) darbi veikti vismaz 20 m
augstumā, izmantojot platformas
un/vai pacēlājus un/vai celtņus.
10.7.3.

Kandidāts pēdējo piecu gadu (2009,
2010, 2011, 2012, 2013) vai gada,
kurā ir noteikts pieteikumu
iesniegšanas termiņš (2014), laikā ir
pabeidzis vismaz divus darbus, kuru
izpildes laikā ir veikta metāla
konstrukciju pretkorozijas apstrāde,
tai skaitā veicis metāla konstrukciju
attīrīšanu no krāsas un/vai rūsas,
izmantojot strūklu paņēmienu, un ir
veicis metāla konstrukciju (un to
komponentu) daudzslāņu krāsošanu
atbilstoši LVS ISO 12944 „Krāsas un
lakas. Tērauda konstrukciju
pretkorozijas aizsardzība ar
aizsargkrāsu sistēmām” 4.daļai:
„Virsmu tipi un to sagatavošana”, 5.
daļai: „Aizsargkrāsu sistēmas” (ISO
12944-5:2007) un 7. daļai:
„Krāsošana un tās uzraudzība” vai
līdzvērtīgām prasībām.

10.8.

Kandidāts Iepirkuma līguma izpildes
laikā ir spējīgs nodrošināt šādus
galvenos speciālistus:

10.8.punkta a) apakšpunktā piedāvātā
projektu vadītāja parakstīts CV, kurā
ietverta informācija, kas apliecina
atbilstību 10.8.punkta prasībām
a) projektu vadītāju, kas pēdējo 5
gadu (2009, 2010, 2011, 2012,
10.8.punkta b) piedāvātā būvdarbu
2013) vai gada, kurā ir
vadītāja parakstīts CV, kurā ietverta
noteikts pieteikumu
informācija, kas apliecina atbilstību
iesniegšanas termiņš (2014)
laikā, ir vadījis darbus vismaz 10.8.punkta prasībām. Piedāvātajam
būvdarbu vadītājam jābūt reģistrētam
vienā projektā, kura ietvaros
Būvprakses un arhitektu prakses
veikti 10.7.1. a) vai b)
sertifikātu
reģistrā,
informācijā
apakšpunktā minētie darbi;
jānorāda reģistrācijas un/vai sertifikāta
b) būvdarbu vadītāju, kas pēdējo numurs. Ārvalstu personas iesniedz
5 gadu (2009, 2010, 2011,
apliecinājums, ka uzvaras gadījumā tie
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Kandidāta pieredzes saraksts saskaņā ar
3.pielikumu, norādot, atbilstoši kādiem
standartiem veikta krāsošana.

Prasības Kandidātiem
2012, 2013) vai gada, kurā ir
noteikts pieteikumu
iesniegšanas termiņš (2014)
laikā, ir vadījis būvdarbus, kas
atbilst 10.7.1 a) vai b)
apakšpunktā noteiktajiem,
c) sertificētu, metāla metināšanas

inženieri, kuram ir spēkā esošs
Starptautiska metināšanas
inženiera (IWE) sertifikāts vai
Eiropas metināšanas inženiera
(EWE) sertifikāts vai
līdzvērtīgs sertifikāts, un
kurš pēdējo 5 gadu (2009,
2010, 2011, 2012, 2013) vai
gada, kurā ir noteikts
pieteikumu iesniegšanas
termiņš (2014) laikā, ir vadījis
vai uzraudzījis renovācijas vai
rekonstrukcijas darbus,
atbilstoši 10.7.1 un 10.7.2.
punkta prasībām;
d) vismaz vienu speciālistu, kurš

pēdējo 5 gadu (2009, 2010,
2011, 2012,2013) vai gada,
kurā ir noteikts pieteikumu
iesniegšanas termiņš (2014)
laikā,ir vadījis vai uzraudzījis
metāla pretkorozijas
aizsardzības darbu veikšanu
atbilstoši 10.7.3. punkta
prasībām;
e) vismaz divus sertificētus

metinātājus, kuru sertifikāts
iegūts atbilstoši LVS NE 2871 vai līdzvērtīgām prasībām.
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Iesniedzamie dokumenti
reģistrēsies
Latvijas
Republikas
Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu
reģistrā atbilstoši Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija
noteikumiem Nr.453 ”Būvkomersantu
reģistrācijas noteikumi”.
10.8.punkta c) piedāvātā metināšanas
inženiera parakstīts CV, kurā ietverta
informācija, kas apliecina atbilstību
10.8.punkta prasībām un Starptautisks
metināšanas inženiera (IWE) vai
Eiropas metināšanas inženiera (EWE)
vai līdzvērtīga sertifikāta apliecināta
kopija.
10.8.punkta d) piedāvātā speciālista
parakstīts
CV,
kurā
ietverta
informācija, kas apliecina atbilstību
10.8.punkta prasībām
10.8.punkta e) piedāvāto speciālistu
parakstīts
CV,
kurā
ietverta
informācija, kas apliecina atbilstību
10.8.punkta prasībām un metināšanas
darbu sertifikātu apliecinātas kopijas.

10.9.

Prasības Kandidātiem
Kandidātam (personu apvienības
gadījumā - vismaz 1 (vienam)
dalībniekam) ir ieviesta:

Iesniedzamie dokumenti
Sertifikāta apliecināta kopija vai
sistēmas, kas ir līdzvērtīga prasītajai,
vispārīgs apraksts.

a) kvalitātes vadības sistēma
atbilstoši ISO 9001:2000
standarta prasībām darbības
sfērā ”Vispārceltniecisko
darbu veikšana un vadīšana”
vai līdzvērtīga kvalitātes
sistēma;
b) vides pārvaldības sistēma
atbilstoši ISO 14001:2004
standarta prasībām darbības
sfērā ”Vides pārvaldības
sistēma” vai līdzvērtīga vides
pārvaldības sistēma
10.10.

Kandidāta veiktie metāla ražošanas
procesi atbilst:
a) LVS EN 1090-1+A1:2012
„Tērauda konstrukciju un
alumīnija konstrukciju
izgatavošana. 1. daļa:
Atbilstības novērtēšanas
prasības nesošās konstrukcijas
elementiem” vai līdzvērtīgām
prasībām;
b) LVS EN 1090-2+A1:2011
„Tērauda konstrukciju un
alumīnija konstrukciju
izgatavošana. 2. daļa:
Tehniskās prasības tērauda
konstrukcijām” vai
līdzvērtīgām prasībām

Sertifikāta apliecināta kopija

10.11.

Pēdējo 3 gadu laikā (2011, 2012,
2013) Kandidāta vidējais gada
apgrozījums ir vismaz 2 miljoni euro,
ja Kandidāts ir dibināts vēlāk, tad no
tā dibināšanas dienas līdz pieteikumu
iesniegšanas dienai.

Kandidāta revidēta gada pārskata
peļņas un zaudējumu aprēķina kopija.

Ja Iepirkuma procedūrai pieteikumu
iesniedz
personu
apvienība,
pieteikumā norāda personu, kura
pārstāv personu apvienību Iepirkuma
procedūrā.
Ja pieteikumu iesniedz personu
apvienība, kura uz pieteikuma
iesniegšanas brīdi nav juridiski

Vienošanās, kurā noteikts, ka visi
personu apvienības dalībnieki kopā un
atsevišķi ir atbildīgi par Iepirkuma
līguma izpildi un sniegts pilnvarojums
galvenajam dalībniekam pārstāvēt
personu apvienību slēgtā konkursā un
dalībnieku vārdā parakstīt pieteikuma

10.12.
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Ja saskaņā ar tiesisko regulējumu
revidēts gada pārskats vēl nav
izstrādājams par attiecīgo gadu,
iesniedz
Kandidāta
izziņu
par
apgrozījumu attiecīgajā gadā.

Prasības Kandidātiem
noformējusi savu savstarpējo
sadarbību saskaņā ar Komerclikumu
(izveidojusi personālsabiedrību vai
komercsabiedrību), lai tiktu atzīta par
Kandidātu, iesniedzamo dokumentu
paketei ir jāpievieno vienošanās.

Iesniedzamie dokumenti
dokumentus.
Vienošanās saturā obligāti ir jābūt
fiksētam,
kādas
personas
ir
apvienojušās personu apvienībā, katra
personu
apvienības
dalībnieka
kompetences joma.
Vienošanās
tekstā
ir
jāietver
apliecinājums, ka gadījumā, ja personu
apvienība tiks noteikta par slēgtā
konkursa uzvarētāju, 10 (desmit) darba
dienu laikā pēc nogaidīšanas termiņa
beigām, ja Iepirkumu uzraudzības
birojā nebūs iesniegts iesniegums par
Iepirkuma procedūras pārkāpumiem,
parakstīs Iepirkumu līgumu.

III PIETEIKUMU IZSKATĪŠANA, KANDIDĀTU ATLASE
UN UZAICINĀŠANA IESNIEGT PIEDĀVĀJUMUS
11.

Pieteikumu vērtēšanas pamatnosacījumi

Iepirkuma komisija pieteikumu izskatīšanu un Kandidātu atlasi veic slēgtās sēdēs šādos
posmos:

12.

a)

pieteikuma dokumentu pārbaude;

b)

pieteikuma noformējuma un satura pārbaude, un Kandidātu atlase.
Pieteikuma dokumentu pārbaude – 1.posms

12.1 Iepirkuma komisija novērtē katra pieteikuma atbilstību nolikuma 7.1.punktā
minētajām pieteikuma sastāvdaļām.
12.2. Ja pieteikumā iztrūkst kāda no 7.2.punktā minētajām pieteikuma sastāvdaļām,
Iepirkuma komisija noraida pieteikumu un to tālāk nevērtē.
13. Pieteikuma noformējuma un satura pārbaude, un Kandidātu atlase – 2.posms
13.1 Iepirkuma komisija novērtē katra pieteikuma atbilstību 7.2. – 7.9.punktā noteiktajām
noformēšanas prasībām.
13.2 Ja pieteikums neatbilst kādai no pieteikuma noformējuma prasībām, Iepirkuma
komisija lemj par attiecīgā pieteikuma tālāku izskatīšanu vai noraidīšanu.
13.3 Iepirkumu komisija pārbauda pieteikuma saturu un tā atbilstību nolikumā
noteiktajām prasībām. Ja kāds no pieteikuma dokumentiem neatbilst kādai no
nolikumā noteiktajām satura prasībām, Iepirkuma komisija lemj par attiecīgā
pieteikuma tālāku izskatīšanu vai noraidīšanu.
13.4 Kandidātam ir jāatbilst šajā nolikumā norādītajām Kandidātu atlases prasībām un
jāiesniedz visi nolikuma 10.punktā minētie dokumenti. Ja Kandidāts neatbilst kādai
no Kandidātu atlases prasībām, tas tiek izslēgts no Iepirkuma procedūras.
13.5 Ja kandidāta vai Publisko iepirkumu likuma 391.panta pirmās daļas 7., 8. vai
9.punktā minētās personas maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits
līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota
novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, pasūtītājs, izvērtējot iespējamos
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ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par Publisko
iepirkumu likuma 391.panta pirmās daļas 4.punkta nepiemērošanu.
13.6 Pasūtītājs neizslēdz kandidātu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:
13.7 no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora
priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar
Publisko iepirkumu likuma 391.panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta “a”
apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir
pagājuši trīs gadi;
13.8 no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas
kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar 391.panta pirmās daļas
2.punkta “b” apakšpunktā un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma
iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
13.9 Ja Kandidāts nav iesniedzis kādu no Kandidātu atlases dokumentiem un ja tajos
ietveramā informācija nav publiski pieejama, Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt
Kandidātam iesniegt papildu informāciju (tikai Publisko iepirkumu likuma
pieļautajās robežās) vai skaidrot iesniegtos dokumentus un izvērtēt to atkārtoti. Ja,
izvērtējot atkārtoti iesniegto informāciju, Iepirkuma komisija konstatē, ka Kandidāts
neatbilst šajā nolikumā norādītajām Kandidātu atlases prasībām, Iepirkuma Komisija
izslēdz Kandidātu no turpmākas dalības Iepirkuma procedūrā.
13.10 Pasūtītājs triju darbdienu laikā vienlaikus informē rakstveidā visus Kandidātus par
pieņemto lēmumu attiecībā uz Kandidātu atlases rezultātiem (noraidītajam
Kandidātam norādot iesniegtā pieteikuma noraidīšanas iemeslus), kā arī par termiņu,
kādā persona, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrās daļas 1. vai
2.punktā noteikto termiņu, var iesniegt IUB iesniegumu par iepirkuma procedūras
pārkāpumiem.
13.11 Pēc Kandidātu atlases rezultātu paziņošanas Pasūtītājs nosūta uzaicinājumu iesniegt
piedāvājumus, kurā norādīts precīzs iepirkuma apjoms, tehniskās specifikācijas,
piedāvājumu noformējuma un iesniegšanas prasības, finanšu piedāvājuma forma un
cita nepieciešamā informācija piedāvājumu iesniegšanai un sagatavošanai.

IV IEPIRKUMA KOMISIJAS DARBĪBA, TIESĪBAS UN
PIENĀKUMI
14.

Iepirkuma komisijas darbības pamatnoteikumi

14.1. Iepirkuma komisija nodrošina Iepirkuma procedūras nolikuma izstrādāšanu,
protokolē Iepirkuma procedūras gaitu un ir atbildīga par šīs procedūras norisi.
14.2. Iepirkuma komisija vērtē Kandidātus, to iesniegtos pieteikumus un citus dokumentus
saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem
aktiem.
14.3. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada tās darbu, nosaka Iepirkuma
komisijas sēžu vietu, laiku un darba kārtību, sasauc un vada šīs komisijas sēdes.
14.4. Iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs.
14.5. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas
komisijas locekļu.
14.6. Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo komisijas locekļu balsu
vairākumu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
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15.

Iepirkuma komisijas tiesības:

15.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās
datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.
15.2. Pieaicināt ekspertus atzinumu sniegšanai.
15.3. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem
aktiem.
15.4. Komisija noraida un izslēdz no dalības Iepirkuma procedūrā Kandidātus, kas nav
iesnieguši visus pieprasītos Kandidātu atlases dokumentus vai neatbilst Kandidātu
atlases prasībām. Iesniegto Kandidātu atlases dokumentu vai pieteikuma dokumentu
neskaidrību gadījumā Komisija patur tiesības pieprasīt no Kandidāta papildu
informāciju. Neatbilstoši nolikuma prasībām sagatavotu dokumentu gadījumā
Iepirkumu komisija patur tiesības izvērtēt pārkāpumu būtiskumu un pieņemt lēmumu
par Kandidāta izslēgšanu vai neizslēgšanu no tālākās dalības Iepirkumu procedūrā.
16. Iepirkuma komisijas pienākumi:
16.1.Sniegt papildu informāciju par iepirkuma dokumentāciju.
16.2. Nesniegt informāciju par citu pieteikumu esamību laikā no pieteikuma iesniegšanas
dienas līdz to atvēršanas brīdim. Pieteikumu vērtēšanas laikā nesniegt informāciju
par vērtēšanas procesu.
16.3. Nodrošināt pieteikumu glabāšanu vērtēšanas laikā tā, lai tiem nevarētu piekļūt
personas, kuras nav iesaistītas vērtēšanas procesā.

V KANDIDĀTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
17. Kandidāta tiesības:
17.1. Grozīt un atsaukt iesniegto pieteikumu pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa
beigām.
17.2. Pieprasīt papildu informāciju par Iepirkuma procedūru un nolikumā ietvertajām
prasībām nolikumā noteiktajos termiņos.
17.3. Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā iesniegt iesniegumu Iepirkumu
uzraudzības birojam par nolikuma noteikumiem un citām prasībām, kas attiecas uz
konkrēto Iepirkuma procedūru, vai par iepirkuma komisijas darbību Iepirkuma
procedūras laikā.
17.4. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem
aktiem.
18.

Kandidāta pienākumi:

18.1.Sagatavot un iesniegt pieteikumu atbilstoši nolikuma prasībām.
18.2.Sniegt patiesu informāciju.
18.3. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu.

VI PIELIKUMI
1.pielikums „Informatīva tehniskā specifikācija”
2.pielikums „Pieteikuma forma”
3.pielikums „Kandidāta pieredzes apraksts”
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1.pielikums
Slēgta konkursa
“Radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta metāla konstrukcijas vienkāršotas
renovācijas būvdarbu veikšana projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas,
komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes
pētniecības centra izveide”
(vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros”
kandidātu atlases nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr.VeA 2014/08/ERAF

Informatīva tehniskā specifikācija
1. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA
Līguma priekšmets: Vienkāršotās renovācijas būvdarbu veikšana VeA IZI VSRC
radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta režģa renovācijai.
Objekts: VeA IZI VSRC radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta režģis,
objekta adrese: Ventspils Augstskolas radioteleskops RT-32, “Viraki”, Ances pagasts,
Ventspils novads, Latvijā (turpmāk - Objekts).
Šī tehniskā specifikācija ir informatīva, un tā nav uzskatāma par detalizētu darbu
aprakstu, kas Pretendentam jāsniedz iepirkuma līguma izpildes laikā (detalizēta tehniskā
specifikācija un izstrādātā projekta dokumentācija tiks iesniegta kopā ar uzaicinājumu
iesniegt piedāvājumus ).
2. IEPIRKUMA APJOMS
2.1.Iepirkuma priekšmets: Vienkāršotās renovācijas būvdarbu (turpmāk – Darbs)
veikšana VeA IZI VSRC radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta režģa
renovācijai.
2.2. Esošā radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta režģa renovācija nomainot
(atjaunojot) visus vai bojātos metāla režģa elementus, veicot visa vai daļēju metāla režģa
metāla elementu pārklāšanu ar antikorozijas materiāliem un krāsu, ievērojot projekta
dokumentāciju un darbu tehnoloģiskos procesus.
3. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA PAR OBJEKTU
3.1.Atsevišķi apkārtējās vides apstākļi objekta atrašanās vietā:
3.1.1. Āra temperatūras svārstības -35...+40 C
3.1.2. Vidējais mēneša nokrišņu daudzums robežās no 25mm līdz 85mm
3.1.3. Vēja ātrums no 0 līdz 44 m/s
3.1.3.1.Sniega noslodze :
1,0 kN/ m²
3.1.3.2.Seismiskā slodze:
saskaņā ar LBN 005-99
3.2.Galvenie RT-32 parametri.
3.3.1 Primārā reflektora diametrs, 32 m
3.3.2 Antenas darbību raksturojošie parametri
3.3.3. Kustība ap augstuma virziena asi - 1 ° ÷ +97.5 °
3.3.4. Kustība ap azimutālā virziena asi ± 330 °
3.3.5. Antenas piedziņas iekārtu inerce 10s.
3.3.6. Kritiskais vēja ātrums 50 m/s
3.4. Radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta režģa tehniskais raksturojums
3.4.1 kopējais balsta režģa metāla konstrukciju daļu skaits: ~20 000* vienības, t.sk.:
3.4.1.1 metāla stieņi – 448 gab. ,
3.4.1.2 caurules – 5846 gab.,
3.4.1.3 kvadrātveida caurules – 80 gab.,
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3.4.1.4 L veida metāla profili - 6850 gab.
3.4.1.5 U veida metāla profili – 7024 gab.
* nav ieverts savienojošo mezglu skaits
3.4.2. konstrukciju daļu esošais stāvoklis:
4.4.2.1. labā stāvoklī: ~84 %,
4.4.2.2. vidējā stāvoklī: ~ 10 %,
4.4.2.3. sliktā vai kritiskā stāvoklī: ~ 6 %.
3.3.Projekta ilgtspējība
3.3.1. Objekta lietderīgajam izmantošanas laikam pēc renovācijas darbu izpildes jābūt
vismaz 30 gadus garam.
3.3.2. Paredzamā ikgadējā ekspluatācija: Ikgadējās darbības stundas: (a) 15° ne mazāk kā
12’500 h; (b) 90° ne mazāk kā 12’500 h
3.4.Standarti
3.4.1. Pretendentam jāievēro un viņa darbībai jāatbilst visām Latvijas un ES tiesību
normām un normatīvo aktu prasībām, kā arī citiem standartiem un prakses
kodeksiem, kas tiešā veidā saistīti ar iepirkuma priekšmeta izpildi. Standartu,
noteikumu un rekomendāciju prasības jāievēro sekojošā prioritātes secībā, ja šajā
specifikācijā nav norādīts citādi: (a) Latvijas standarti (LVS); (b) Vispārējie EN un
ISO standarti; (c) Vispārējie DIN standarti. Pārējie atbilstošie standarti ievērojami
pēc vajadzības. Ja augstāk minētie standarti, vadlīnijas vai Līgums neietver kādas
Projekta nianses, Pretendents pēc Pasūtītāja apstiprinājuma var izmantot savus
standartus.
3.4.2. Pakalpojumiem jābūt atbilstošiem tehniskajai specifikācijai un, kā minimums,
jāizpilda kompetento iestāžu prasības, Latvijas normatīvi un standarti vai citi
Pasūtītāja apstiprināti starptautiski standarti. Gadījumā, ja tiks pieņemti citi
normatīvi, nevis Latvijas, pakalpojumiem vienalga jāpakļaujas Latvijas
normatīviem, standartiem vai regulācijām, kas nepieciešams atļauju un
apstiprinājumu saņemšanai. Gadījumā, ja kodeksi, standarti vai regulas nesaskan
vienas ar otru, jāpielieto visstingrākās noteiktās prasības.
3.5.Pretenzijas par paaugstinātām izmaksām, objekta stāvokļa zināšanu trūkuma dēļ, netiks
ņemtas vērā.
3.6.Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājs veic metāla konstrukciju metinājumu kvalitātes
pārbaudi atbilstoši ISO 5817 „Metināšana. Kausēšanas metināšanas savienojumi
tēraudam, niķelim, titānam un to sakausējumiem (bez staru metināšanas). Kvalitātes
līmeņu noteikšana defektiem” vai līdzvērtīgām prasībām ietverot metāla sagraujošo un
nesagraujošo pārbaudi. Pārbaudes izmaksas iekļaujamas būvdarbu izmaksu tāmē.
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Pielikums Nr.2
Slēgta konkursa „Radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas
balsta metāla konstrukcijas vienkāršotās renovācijas būvdarbu
veikšanai „(IKSA-CENTRS) Informācijas,
komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju
valsts nozīmes pētniecības centra izveide”
(vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006)
ietvaros” kandidātu atlases nolikumam
Identifikācijas Nr.VeA 2014/08/ERAF

PIETEIKUMS
[Vietas nosaukums], 2014.gada __.________
Kandidāta (personu apvienības) nosaukums:1
Reģistrācijas numurs un datums*:
PVN maksātāja reģistrācijas numurs*:
Adrese*:
Bankas rekvizīti*:
Pasta adrese:
Kontaktpersona:
(kontaktpersonas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, tālrunis, fakss,
e-pasts)

Kandidāta/ Personu apvienības pilnvarotā persona:
(pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds, uzvārds,
tālrunis,fakss, e-pasts)
* - aizpilda, ja piemērojams atbilstoši reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem

ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1) piesakās piedalīties slēgtā konkursā „Radioteleskopa RT-32 spoguļa virsmas balsta
metāla konstrukcijas vienkāršotās renovācijas būvdarbu veikšanai projekta „(IKSACENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes
pētniecības
centra
izveide”
(vienošanās
Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros”, identifikācijas Nr. VeA
2014/08/ERAF,
2) iesniedz pieteikumu (turpmāk – Pieteikums), kas sastāv no šī pieteikuma un atlases
dokumentiem,
3) apliecina, ka uz Kandidātu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 391.panta pirmajā
daļā minētie izslēgšanas nosacījumi;
4) apliecina, ka visas Pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas.
Paraksts_______________________________________
(Kandidāta pārstāvja paraksts)
Vārds, uzvārds: ________________________________
Kandidāta nosaukums:__________________________
____________________________________________
(Kandidāta pārstāvja amata nosaukums)
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Personu apvienības gadījumā norāda katra personu grupas dalībnieka nosaukumu, reģistrācijas numuru,
adresi.	
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