
 
        
 

 
 
 

 CENU IZPĒTE CI-2019-04 

„BŪVUZRAUDZĪBA - BŪVDARBU VEIKŠANAI DABAS TAKU LABIEKĀRTOJUMA UN LABIEKĀRTOJUMA 
ELEMENTU UZSTĀDĪŠANAI  TERITORIJĀ “BERNĀTU PARKS” NĪCAS PAGASTĀ, NĪCAS NOVADĀ”  

(SASKAŅĀ AR VEIKTO BŪVDARBU IEPIRKUMU NR. NND/2018/15) 

 
NOTEIKUMI 

 
1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
1.1. Pasūtītājs 

Nīcas novada dome 
Nīca, Bārta iela 6, Nīcas pagasts, Nīcas novads 
LV 3473, Latvija 
Reģistrācijas Nr. 90000031531 
e-pasts: dome@nica.lv 
Darba laiks: Darba laiks: Darba dienās: 8:30 – 12:00 un 12:30 - 17:00, izņemot 
pirmdienās: līdz 18:00, piektdienās: līdz 16:00.  
Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 2 stundām. 

1.2. Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu: Vita Liepiņa, tālr. +371 2009963, e-pasts: 
Vita.Liepina@nica.lv. Jautājumi iesniedzami elektroniski. Atbildes un jebkura papildus 
informācija par noteikumiem tiek publicētas pasūtītāja tīmekļa vietnē (skat. 1.3.). Jautājums 
var uzdot līdz 2019.gada 11.februārim, plkst. 14:00  

1.3. Informācija par iepirkumu tiek publicēts tīmekļa vietnē www.nica.lv sadaļā „Pašvaldība” apakš 
sadaļā „Cenu izpēte”. http://www.nica.lv/pasvaldiba/iepirkumi/cenu-izpete/ 2019.gada 
5.februārī. 

1.4. Cenu izpēte būvuzraudzībai notiek atklāta konkursa Nr. NND/2018/15 iepirkuma veicamajiem 
darbiem, projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” 
(Nr.5.5.1.0/17/I/009) ietvaros, lai īstenotu Eiropas Savienības fondu Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas 
efektivitāte” specifisko atbalsta mērķi 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras 
un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”. 

1.5. Būvdarbu apjomi, par kuriem veicama būvuzraudzība, pieejami pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.nica.lv sadaļā „Pašvaldība” apakš sadaļā „Publiskie iepirkumi”, būvdarbu iepirkuma 
identifikācijas Nr. NND/2018/15, publicēts 24.10.2018. 

 
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 
2.1. Cenu izpētes priekšmets ir būvuzraudzība darbiem “Būvdarbu veikšana dabas taku 

labiekārtojuma un labiekārtojuma elementu uzstādīšanai teritorijā “Bernātu parks” Nīcas 
pagastā, Nīcas novadā”. Būvuzraudzība ir jāveic visā būvdarbu norises periodā. Būvuzraudzība 
veicama atbilstoši Būvniecības likumam un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 
noteikumiem Nr. 500 ‘’Vispārīgie būvnoteikumi’’. Būvuzraudzības darbi ietver Būvuzņēmēja 
darbu uzraudzību, nodrošinot, ka Būvuzņēmēja veiktie darbi atbilst būvdarbu līgumam, 
tehniskajai dokumentācijai, tai skaitā tehnisko specifikāciju apjomu tabulām un darbu izpildes 
laika grafikam, kā arī darba drošības normām, nodrošinot pasūtītāja intereses un atbilstību 
prasībām savas kompetences ietvaros. 
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2.2. Līguma nosacījumi: 
2.2.1. Izpildes termiņi: Līguma izpildes laiks, saskaņā ar būvdarbu izpildes termiņiem parka 
teritorijā tiek plānots etapos: 2019.gadā jūlijs, augusts, septembris, oktobris novembris; 
2020.gadā augusts, septembris. Būvuzraudzība tiek veikta abos etapos, līdz pilnīgai būvdarbu 
nodošanai.  
2.2.2. Līguma izpildes termiņš var tikt mainīts, nemainot plānotos būvdarbu apjomus. 
2.2.3. Norēķinu nosacījumi: Apmaksa par būvuzraudzību tiek veikta saskaņā ar etapa ietvaros 
paveikto būvdarbu apjomu - proporcionāli veiktajiem būvdarbiem, nosakot izmaksu katra 
etapa beigās. Līgums neparedz avansa maksājumus. 
2.3. Darba apjoms: Saskaņā ar iepirkumā Nr. NND/2018/15 paredzēto apjomu (skat. 1.5.).  
 

3. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA  
3.1. Piedāvājumi iesniedzami Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 

LV-3473, 16.kabinetā (pie sekretāres) līdz 2019. gada 12.februārim, plkst. 16:00 Nīcas novada 
domes darba laikā (skat. 1.1.). 

3.2. Ja pretendents piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa 
pastu vai ar kurjeru), pretendents ir atbildīgs par piedāvājuma piegādi līdz piedāvājumu 
iesniegšanas vietai līdz noteiktā termiņa beigām.  

3.3. Jebkuri piedāvājumi, kurus Iepirkuma komisija saņems pēc pēdējā iesniegšanas termiņa, 
netiks izskatīti.  

3.4. Pretendenta piedāvājumā norādītās cenas ir līgumcenas.  
3.5. Prasības piedāvājumu noformēšanai:  

3.5.1. Pretendentam jāiesniedz: piedāvājuma 1 (vienu) oriģinālu drukātā veidā; 
3.5.2. Visai iesniedzamajai dokumentācijai jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai nebūtu 
brīvi nomaināmas lapas) un šuvuma vietā jābūt pretendenta paraksta tiesīgās vai pilnvarotās 
personas parakstam, norādītam cauršūto lapu skaitam. 
3.5.3. Piedāvājums iesniedzams slēgtā aploksnē ar norādi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.4. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs 
vairākus piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem; 
3.5.5. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši noteikumiem klāt 
pievienotajām veidlapām; 

Nīcas novada domei  

Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473 

 

  

Piedāvājums cenu izpētei  

“BŪVUZRAUDZĪBA - BŪVDARBU VEIKŠANAI DABAS TAKU LABIEKĀRTOJUMA UN 
LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU UZSTĀDĪŠANAI  TERITORIJĀ “BERNĀTU PARKS” 

NĪCAS PAGASTĀ, NĪCAS NOVADĀ”  

(CI-2019-04) 

Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes sākuma! 

 

Iesniedzējs: 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese> 

<Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs> 



 

 

 

3.5.6. Visām izmaksām piedāvājumā jābūt uzrādītām euro (EUR), noapaļojot līdz 2 (diviem) 
cipariem aiz komata; 
3.5.7. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā 
informācija ir citā valodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā, kas sagatavots 
atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts 
valodā; 
3.5.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Parakstītam jābūt katram piedāvājumā 
iekļautajam oriģinālajam dokumentam; 
3.5.9. Dokumentus pašrocīgi paraksta pretendenta paraksta tiesīgā amatpersona vai pilnvarota 
persona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās 
pilnvaras apliecinātu kopiju, ko iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos. 

 
4. PRASĪBAS PRETENDENTU IZVĒRTĒŠANAI UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 
4.1. Prasības Pretendentiem: 

4.1.1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 
lai sniegtu pasūtītājam atbilstošos pakalpojumus. 
4.1.2. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, darbības joma – ēku būvdarbu 
būvuzraudzība. 
4.1.3. Pretendents iepriekšējos trīs gados (2016., 2017., 2018. un 2019. gadā līdz piedāvājumu 
iesniegšanas pēdējai dienai) kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām ir veicis vismaz 2 
(divu) ēku būvdarbu būvuzraudzību. Pieredzi pretendents pierāda pievienojot 2 (divas) 
pasūtītāja pozitīvas atsauksmes. 
4.1.4. Pretendentam jānodrošina atbildīgais būvuzraugs ēku būvdarbu būvuzraudzībai, kuram 
pēdējo trīs (2016., 2017., 2018. un 2019. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas pēdējai dienai) 
gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) ēku būvdarbu būvuzraudzībā un ir atbilstoša 
profesionālā kvalifikācija, ko apliecina spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu 
būvuzraudzībā. 
4.1.5. Pretendents ir iepazinies ar pievienoto dokumentāciju, tai skaitā Līguma projektu. 
4.1.6. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cita līdzīga veida pasākumu kopums, kas 
vērsts uz iespējamo bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai 
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes 
paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.  

4.2. Iesniedzamie dokumenti:  
4.2.1. Pieteikums un finanšu piedāvājums cenu izpētei – saskaņā ar pielikumu Nr. 1; 
4.2.2. Apliecinājums par pieredzi - saskaņā ar pielikumu Nr. 2; 
4.2.3. Atbildīgā būvuzrauga  apliecinājums – saskaņā ar pielikumu Nr. 3; 
4.2.4. Pretendenta atbildīgā būvuzrauga, Latvijas Republikā atzītu, spēkā esošu sertifikātu 
(apliecināta kopija) būvuzraudzības darbu veikšanai attiecīgajā jomā, saskaņā ar 4.1.4. punktu;  

 
5. PIEDĀVĀJUMA  ATVĒRŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI 
5.1. Piedāvājuma atvēršana notiek Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, 30. kabinetā tūlīt pēc 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  
5.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu atbilstības pārbaudi 

komisija veic bez pretendentu un to pārstāvju klātbūtnes. 
5.3. Nepamatoti lētu piedāvājumu pārbaude: 

5.3.1. ja komisija uzskata, ka konkrētais pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, komisija 
pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa pievienot sākotnējo 
būvuzraudzības plānu (minot nepieciešamās pārbaudes un būvdarbu stadijas, kuras tiks vizuāli 
fiksētas); 



 

 

 

5.3.2. komisija pēc pretendenta rakstiska pamatojuma saņemšanas pieņem lēmumu par 
pretendenta turpmāko dalību cenu izpētes procedūrā. 

5.4. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir pretendenta spēja nodrošināt konkrētā līguma izpildi, atbilstoši 
šīs cenu izpētes noteikumu prasībām par zemāko cenu. 

5.5. Pretendenta spēja izpildīt līgumu tiek vērtēta pēc būvuzrauga kvalifikācijas (atbilstošs 
sertifikāts) un pieredzes. 

5.6. Pasūtītājs var izbeigt cenu izpēti bez rezultāta un neslēgt līgumu, ja konstatē, ka piedāvātā 
finanšu līgumcena ir lielāka nekā pasūtītāja finanšu iespējas. 

5.7. Cenu izpētes rezultāts tiks publicēts pašvaldības mājas lapā     
http://www.nica.lv/pasvaldiba/iepirkumi/cenu-izpete/ 5 darba dienu laikā pēc lēmuma par 
līguma slēgšanu pieņemšanas vai lēmuma par cenu izpētes pārtraukšanu vai izbeigšanu bez 
rezultāta. 

 
    Pielikumā: 

1. Pieteikums un finanšu piedāvājums cenu izpētei; 
2. Apliecinājums par pieredzi; 
3. Atbildīgā būvuzrauga  apliecinājums; 
4. Līguma projekts. 
 

 
  
 


