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VĒRTĒŠANAS NOSACĪJUMI 

1. Iepirkumu organizē ar Nīcas novada domes 2014. gada 24. septembra rīkojumu Nr.2.1.5/86 – 
izveidota Iepirkumu komisija, ņemot vērā 2017. gada 28. februāra rīkojumu Nr.2.1.5/34 un 2017. 
gada 16. jūnija rīkojumu Nr.2.1.5/87 un 2018.gada 5.septembra rīkojumu Nr.2.1.5/89 par izmaiņām 
iepirkuma komisijas sastāvā (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 un veic piedāvājuma izvēli. 

5. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai 
pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. 

6. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tāmēs un finanšu 
piedāvājumā iekļautā informācija. 

7. Ja Komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram 
pretendentam jāsniedz atbilde. 

8. Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu 
vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā. 

9. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un 
salīdzināšanai Komisija var pieaicināt ekspertu. 

10. 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. 

11. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt Komisiju pieprasīt no pretendenta 
papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai. 

12. Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai 
sava atzinuma sniegšanai. 

13. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no 
turpmākas dalības iepirkuma procedūrā un neizskatīt piedāvājumu nākamajā izvērtēšanas posmā. 

14. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 
9.panta astotās daļas 1., 2., 4. vai 5. punktā minēto apstākļu dēļ, Komisija rīkojas atbilstoši Publisko 
iepirkumu likuma 9.panta devītajai un desmitajai daļai. 

15. Lai pārbaudītu, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams 
no dalības iepirkumā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta 
pirmajā daļā minēto apstākļu dēļ, Komisija rīkojas atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas 
nacionālo sankciju likuma 11.1 pantam. Ja attiecībā uz minēto pretendentu ir noteiktas 
starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas 
Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras 
kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības iepirkumā. 

16. 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. 

 


