Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

"Energoefektivitātes eksperts"
NOLIKUMS
(identifikācijas Nr. VIF2014/2)
INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM
1.

Iepirkuma identifikācijas numurs
VIF2014/2

2. Vispārīgā informācija
2.1. Pasūtītājs un kontaktinformācija
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" (turpmāk – LVIF)
Ģertrūdes iela 10/12, Rīga, LV-1010
Reģ. Nr. 40003339615
Konts: LV23TREL9215990002000
Banka: Valsts kase
2.2. Kontaktpersona nolikuma saņemšanai un par tehnisko specifikāciju: Gints Kārkliņš, tālr. 67845111,
elektroniskā pasta adrese: gints.karklins@lvif.gov.lv.
2.3.
Nolikumu ar pielikumiem piegādātāji var lejupielādēt elektroniskā formā LVIF interneta mājas lapā
www.lvif.gov.lv, sadaļā "Iepirkumi".
2.4.
Ieinteresētais piegādātājs seko līdzi Iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju
jautājumiem, kas tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā sadaļā "Iepirkumi" pie Iepirkuma
dokumentācijas.

3. Iepirkuma priekšmets
3.1. Pārbauda Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk - KPFI) finansēto projektu atklāta konkursa
"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai" V kārtas un turpmāko kārtu ietvaros
projekta iesniegumā (Ministru kabineta 2012. gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai" nolikums" 3.pielikuma 2.11.apakšpunkts) norādīto sasniedzamo rādītāju atbilstību projekta
iesniegumā (tai skaitā precizētajā projekta iesniegumā) plānotajām aktivitātēm un iesniegtajai
dokumentācijai un sniedz detalizētu rakstisku atzinumu latviešu valodā ievērojot pareizrakstību un vērtēšanas
komisijas locekļu norādījumus (Pielikums Nr. 2 Vispārējās vienošanās līgumam Nr. VIF2014/2) 1 (vienā)
eksemplārā papīra formātā un elektroniski uz Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt
iesniegt jebkuru izstrādāto atzinumu atkārtoti gan papīra, gan arī elektroniskā versijā, precizēt atzinumu, ja tajā
konstatētas nepilnības kā arī detalizēti pamatot, pievienojot aprēķinus, savu atzinumu pēc LVIF
pieprasījuma konkursa vērtēšanas laikā vai pēc konkursa vērtēšanas beigām, ja ir saņemta sūdzība vai
jautājums par atzinumu. Projekta iesniegums būs pieejams Nolikuma 5.2.punktā norādītajā adresē uz vietas
Pasūtītāja normālajā darba laikā (no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:30). Pārbaudes laikā vērtēšanas eksperts, ja
nepieciešams, apseko projekta īstenošanas vietu – zemi vai ēkas, kurās plānots īstenot projekta aktivitātes,
pārbaudes nepieciešamību iepriekš saskaņojot ar vērtēšanas komisiju. Sniedzot atzinumu pārbauda arī projekta
iesniegumā visu iesniegto energoaudita pasākumu pārskatu (turpmāk – Audits) atbilstību MK noteikumu Nr.559
noteiktajai formai un to saturu:
3.1.1.
Audita saistīto daļu savstarpējā pārbaude, to savstarpējā salīdzināšana;
3.1.2.
CO2 emisiju aprēķina atbilstība MK noteikumos Nr.559 noteiktajai aprēķinu metodikai un Ministru
kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.348 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode".

3.1.3.

3.2.

Auditā noteikto, Projekta iesniegumā plānoto īstenojamo aktivitāšu un iesniegtajā tehniskajā
dokumentācijā norādīto rādītāju savstarpējā pārbaude. Gadījumā, ja aktivitātes Auditā, Projekta
iesniegumā un/vai tehniskajā dokumentācijā nav vienādas, rakstveidā jāuzskaita visas
nesakritības/kļūdas, kā arī iespējamie risinājumi konstatētā novēršanai,
CPV kods: 71314300-5 (Energoefektivitātes konsultāciju pakalpojumi. Pakalpojumi).

4. Paredzamais iepirkuma līguma termiņš un summa
4.1.
Paredzamais iepirkuma līguma termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas
dienas vai līdz maksimālās plānotās summas sasniegšanai.
4.2.
Paredzamā iepirkuma līguma maksimālā summa: pēc Pasūtītāja vajadzības un pieprasījuma,
nepārsniedzot kopējo līguma summu 40 000 euro bez pievienotās vērtības nodokļa.
4.3.
Piedāvājuma derīguma termiņam jābūt spēkā vismaz 90 darba dienas no piedāvājumu atvēršanas brīža,
iepirkuma uzvarētājam – līdz līgumsaistību izpildei.

5. Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta
5.1.
Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai sūtot pa pastu līdz 2014. gada 7. jūlija plkst.12:00, aploksnē
ar norādi "Energoefektivitātes eksperts". Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Nolikuma 5.2.punktā norādītajā
adresē līdz augstākminētajam termiņam.
5.2.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīgā, LV-1010.
5.3.
Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.
5.4.
Piedāvājums, kas iesniegts pēc Nolikuma 3.1.apakšpunktā minētā termiņa, tiks neatvērts nosūtīts pa
pastu atpakaļ Pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā.
5.5.
Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 82.panta kārtībā.

6. Piedāvājuma noformējums
6.1.
Piedāvājumu Pretendents iesniedz aizlīmētā aploksnē 1 (vienā eksemplārā), uz kuras norāda:
6.1.1. pasūtītāja nosaukumu un juridisko adresi;
6.1.2. Pretendenta nosaukumu un juridisko adresi;
6.1.3. atzīmi "Energoefektivitātes eksperts".
6.2.
Piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Piedāvājuma dokumentus paraksta Pretendenta pārstāvis,
kuram ir šādas tiesības. Ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, piedāvājuma dokumentiem jāpievieno
attiecīgi noformētas pilnvaras oriģināls.
6.3.
Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus
var iesniegt citā valodā. Citā valodā sagatavotajiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno Pretendenta
apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
6.4.
Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem un
svītrojumiem vai citām īpatnībām.
6.5.
Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pretējā gadījumā iepirkuma komisija iesniegto piedāvājumu nevērtēs. Ja
iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā var pieprasīt, lai Pretendents
uzrāda attiecīgā dokumenta oriģinālu.
6.6.
Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā piekrīt visiem nolikuma noteikumiem.
6.7.
Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu un tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu
– atzinuma sniegšanu vienam projekta pieteikumam (Nolikuma 3.1.punkts).

7. Prasības Pretendentiem:
7.1.
Pretendenti var būt fiziska persona, juridiska persona, kas reģistrēta spēkā esošajos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā vai personu grupa.
7.2.
Atzinuma sniegšanu projekta pieteikumam (Nolikuma 3.1.punkts) var sniegt tikai energoefektivitātes
eksperts ar sekojošiem kvalifikācijas kritērijiem:
7.2.1. likumā noteiktā kārtībā sertificēts energoauditors ar kompetenci ēku energo sertifikācijā;

7.2.2. augstākā izglītība vai atbilstoša profesionālā kvalifikācija;
7.2.3. prasmes darbā ar datoru (teksta redaktors, izklājlapas redaktors, interneta pārlūks);
7.2.4. iespēja sazināties elektroniski (elektroniskā pasta adrese), kas norādīta energoefektivitātes

eksperta
iesniegumā;
7.2.5. iepriekšējos 3 (trīs) gados vismaz 10 (desmit) energoauditu pasākumu izstrāde tai skaitā vismaz 5
energoauditi rūpnieciskajiem objektiem.
7.3.
Pretendents ir iepazinies un saprot Nolikuma 3.1.punktā minētos MK noteikumus, kā arī apzinās
Nolikuma pielikumā noteikto darbu apjomu un specifiku.
7.4.
Iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
7.4.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek
piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota
novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par
tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
7.4.2. pretendentam 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.

8. Iesniedzamie dokumenti:
8.1.
Pretendenta (juridiskas personas) atlases dokumenti:
8.1.1.
Pretendenta pieteikums (Nolikuma 1.pielikums);
8.1.2.
Pretendenta reģistrācijas apliecība;
8.1.3.
Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošā iestādē ārvalstī
norādītā Pretendenta pārstāvja ar paraksta tiesībām izdota pilnvara (oriģināls) citai personai parakstīt
piedāvājumu vai līgumu, ja tajā ietvertais pilnvarojums atšķiras no Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas
uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstī izziņā norādītā pilnvarojuma;
8.1.4.
energoefektivitātes eksperta iesniegums (Nolikuma 2.pielikums).
8.2.
Pretendenta (fiziskas personas) atlases dokumenti:
8.2.1.
Pretendenta pieteikums (Nolikuma 1.pielikums);
8.2.2.
energoefektivitātes eksperta iesniegums (Nolikuma 2.pielikums).
8.3.
Finanšu piedāvājums
8.3.1.
Pretendents iepirkuma piedāvājuma vēstulē norāda piedāvāto cenu par viena projekta iesnieguma
vērtēšanu, par kuru Pretendents apņemas vērtēt vienu projekta iesniegumu, līguma par projekta iesnieguma
vērtēšanu noslēgšanas gadījumā. Šajā cenā Pretendents ietver visus ar atzinuma sniegšanu vienam projekta
pieteikumam (Nolikuma 3.1.punkts) saistītos izdevumus.
8.3.2.
piedāvātajai cenai par viena projekta iesnieguma izvērtēšanu jābūt izteiktai euro;
8.3.3.
piedāvājuma cena ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
8.3.4.
maksimālā līgumcena par atzinuma sniegšanu vienam projekta pieteikumam (Nolikuma 3.1.punkts)
nedrīkst pārsniegt EUR 70.00 (septiņdesmit euro).

9. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji
9.1.
Piedāvājumu noformējuma pārbaude
9.1.1.
Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija veic Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi.
9.1.2.
Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja iepirkuma komisija konstatē, ka:
9.1.2.1.
9.1.2.2.
9.1.2.3.
9.1.2.4.
9.1.2.5.

9.2.

pieteikums nav parakstīts atbilstoši Nolikuma prasībām;
Pretendents nav iesniedzis piedāvājuma oriģinālu;
piedāvājuma dokumenta lapas nav numurētas;
piedāvājuma dokumenti nav skaidri salasāmi, ir ar labojumiem vai dzēsumiem;
piedāvājums nav iesniegts atbilstoši nolikumā vai spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām
noformējuma prasībām.
Pretendentu atlase

9.2.1.

Pēc Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudes iepirkuma komisija veic noformējuma
pārbaudi izturējušo Pretendentu atlasi.
9.2.2.
Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības konkursā, ja iepirkuma komisija konstatē, ka:
9.2.2.1.
Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 7.punktā norādītajām prasībām;
9.2.2.2.
Pretendents nav iesniedzis kādu no Nolikuma 8.punktā norādītajiem dokumentiem;
9.2.2.3.
Pretendents, iesniedzot pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis
Nolikumā prasītās ziņas;
9.2.2.4.
atlases dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām, un/vai to saturs neatbilst Nolikuma
prasībām.
9.2.3.
neatbilstošie piedāvājumi netiks tālāk vērtēti.

9.3.
Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji
9.3.1.
Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikumā noteiktām prasībām.
Neatbilstošie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.
9.3.2.
Iepirkuma komisija pārbaudīs Pretendenta atbilstību Nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošo
Pretendentu iesniegtie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.
9.3.3.
Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Nolikuma norādītām prasībām.
9.3.4.
Pretendentu atlase notiks pēc zemākās cenas (vienādas cenas gadījumā priekšroka būs Pretendentiem,
kas būs norādījuši lielāku pieredzi energoauditu veikšanā), pamatojoties uz Pretendentu piedāvāto cenu, atlasot
ne vairāk kā 10 Pretendentus. Pasūtītājs ar atlasītajiem Pretendentiem slēgs vispārējās vienošanās līgumu
(Nolikuma 3. pielikums).
9.3.5.
Pretendenti, kas atbilst Nolikumā noteiktajiem kritērijiem, tiek iekļauti ekspertu kandidātu sarakstā.
Pirmos projektu iesniegumus izvērtēšanai saņems tie Pretendenti, kuri piedāvājuši zemāko cenu.
9.3.6.
Komisija informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu Iepirkuma ietvaros, ievērojot Publisko
iepirkumu likuma kārtību.

10. PĀRĒJIE NOTEIKUMI
10.1. Visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, sedz Pretendents.
10.2. Nolikums sastādīts latviešu valodā, kam pievienoti šādi pielikumi:
1.pielikums – Pretendenta pieteikums uz 1 (vienas) lapas;
2.pielikums – Energoefektivitātes eksperta iesniegums uz 1 (vienas) lapas;
3.pielikums – Vispārējās vienošanās līguma Nr.VIF2014/2 projekts uz 6 (sešām) lapām.
Apstiprinu:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Aigars Lisovskis

Pielikums Nr. 1
Iepirkuma Nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. VIF2014/2

PRETENDENTA PIETEIKUMS
"Energoefektivitātes eksperts"
Iepirkuma identifikācijas Nr. VIF2014/2
Saskaņā ar Nolikumu, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:
1) <pretendenta nosaukums> (turpmāk - Pretendents) piekrīt Nolikuma noteikumiem ar visiem
pielikumiem un garantē Nolikuma prasību izpildi. Nolikums ir skaidrs un saprotams;
2) visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu un piedāvāto pakalpojumu ir patiesas;
3) Pretendentam ir pietiekami finanšu un tehniskie resursi pakalpojuma sniegšanai;
4) apstiprinām, ka piedāvājums ir spēkā 90 darba dienas no nolikumā noteiktā piedāvājumu
iesniegšanas termiņa un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa beigām.
Iepazīstoties ar Nolikumu, par tajā minētā pakalpojuma izpildi, es apakšā parakstījies, piedāvāju sniegt
vienu atzinumu (Nolikuma 3.1.punkts) par samaksu EUR <summa> (vārdiem euro) *.
Pretendenta nosaukums:
Nodokļu maksātāja reģistrācijas
Nr./Personas kods
Juridiskā/deklarētā adrese:
Kontaktpersona:
Telefons:
E-pasta adrese:
Energoefektivitātes eksperta vārds, uzvārds

Sertifikāta Nr. un datums

paraksts
Vārds, uzvārds**
Amats
Datums
* vidējais pārbaudes ilgums ar atzinuma sagatavošanu ir no 2 līdz 4 stundām. Juridiskai personai - bez PVN; fiziskai
personai - atlīdzība, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokli, darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas.
** Paraksta juridiskās personas vadītājs vai pilnvarota persona.

Pielikums Nr. 2
Iepirkuma Nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. VIF2014/2

ENERGOEFEKTIVITĀTES EKSPERTA IESNIEGUMS
1. Informācija par energoefektivitātes ekspertu
Vārds, uzvārds
Dzimšanas dati
Organizācijas nosaukums
Organizācijas adrese
Ieņemamais amats
Mobilā tālruņa numurs
Elektroniskā pasta adrese

2. Izglītība
Augstākā izglītība
Iegūtā kvalifikācija, profesionālais/
akadēmiskais, zinātniskais grāds (- i)
Papildu izglītība/ kursi
Norādīt tikai tos kursus, kas attiecas uz
iepirkumu
Lūdzu,
norādiet
iestādi,
kursu
nosaukumu, apmācības ilgumu un iegūto
kvalifikāciju (ja attiecināms).

3. Pieredze energoauditu veikšanā (norādīt vismaz 10 sagatavotos energoaudita pārskatus iepriekšējos
3 gados, tai skaitā vismaz 5 energoauditi rūpnieciskajiem objektiem)
Izstrādes gads

Ēkas platība

Pasūtītājs/objekts (adrese)

Izpildes
termiņš dienās

4. Pieredze projektu vērtēšanā
Gads

Pasūtītājs

Īss apraksts

Apstiprinu, ka esmu iepazinies ar iepirkuma "Energoefektivitātes eksperts" (VIF2014/2) nolikumu.
______________
(datums)

______________________________
(energoefektivitātes eksperta paraksts)

Pielikums Nr. 3
Iepirkuma Nolikumam
Iepirkuma identifikācijas Nr. VIF 2014/2
VISPĀRĒJĀS VIENOŠANĀS LĪGUMS NR. VIF2014/2
Rīgā, 2014.gada __. jūlijā
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds", kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistrā 1997. gada 28. aprīlī, vienotais reģistrācijas Nr. 40003339615, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 10/12,
Rīga (turpmāk – "PASŪTĪTĀJS"), ko saskaņā ar statūtiem pārstāv tās valdes loceklis Aigars Lisovskis, no
vienas puses,
un
Vispārīgās vienošanās (turpmāk – Vienošanās) dalībnieki – visas personas, kuras iepirkuma procedūras
"Energoefektivitātes eksperts" identifikācijas Nr. VIF2014/2, rezultātā ir ieguvušas tiesības piedalīties kā
pakalpojumu sniedzējiem:
nosaukums (Reģistrācijas dati, adrese), kuru pārstāv_______
nosaukums (Reģistrācijas dati, adrese), kuru pārstāv_______
nosaukums (Reģistrācijas dati, adrese), kuru pārstāv_______
visi kopā saukti – IZPILDĪTĀJI, katrs atsevišķi – IZPILDĪTĀJS, pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA iepirkuma
komisijas 2014. gada __. jūlija lēmumu, kas pieņemts iepirkuma procedūras "Energoefektivitātes eksperts"
ietvaros un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, noslēdz šādu Vispārīgo vienošanos (turpmāk –
Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1 Ar šīs Vienošanās noslēgšanu IZPILDĪTĀJS iegūst tiesības piedāvāt PASŪTĪTĀJAM pārbaudīt Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazināšanai" V kārtas un turpmāko kārtu ietvaros projekta iesniegumā (Ministru kabineta 2012. gada
14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa
"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums" 3.pielikuma 2.11.apakšpunkts)
norādīto sasniedzamo rādītāju atbilstību projekta iesniegumā (tai skaitā precizētajā projekta iesniegumā)
plānotajām aktivitātēm un iesniegtajai dokumentācijai un sniegt detalizētu rakstisku atzinumu latviešu valodā
(Pielikums Nr. 2) 1 (vienā) eksemplārā papīra formātā un elektroniski uz Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi,
ievērojot pareizrakstību un vērtēšanas komisijas locekļu norādījumus, (turpmāk - PAKALPOJUMI) saskaņā ar
IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu un Līguma noteikumiem. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt iesniegt jebkuru
izstrādāto atzinumu atkārtoti gan papīra, gan arī elektroniskā versijā, precizēt atzinumu, ja tajā konstatētas
nepilnības kā arī detalizēti pamatot, pievienojot aprēķinus, savu atzinumu pēc LVIF pieprasījuma konkursa
vērtēšanas laikā vai pēc konkursa vērtēšanas beigām, ja ir saņemta sūdzība vai jautājums par atzinumu.
Pārbaudes laikā vērtēšanas eksperts, ja nepieciešams, apseko projekta īstenošanas vietu – zemi vai ēkas, kurās
plānots īstenot projekta aktivitātes, pārbaudes nepieciešamību iepriekš saskaņojot ar vērtēšanas komisiju.
1.2 Vienošanās iespējamā maksimālā summa par pakalpojumiem ir 40 000 (četrdesmit tūkstoši euro).
2. IZPILDĪTĀJA pienākumi
2.1 IZPILDĪTĀJS nodrošina pasūtījuma izpildi pēc adreses: Ģertrūdes iela 10/12, Rīga ne vēlāk kā 2 (divu)
darbadienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas vai pēc īpašiem PASŪTĪTĀJA norādījumiem. IZPILDĪTĀJS
nodrošina, ka pasūtījuma izpildi veic tikai iepirkuma procedūras "Energoefektivitātes eksperts", identifikācijas
Nr. VIF2014/2 piedāvājumā norādītie energoefektivitātes eksperti. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka
energoefektivitātes eksperti ir pieejami visu vērtēšanas laiku.
2.2 IZPILDĪTĀJS atbild par darba kvalitāti un apņemas ievērot objektivitāti un informācijas neizpaušanu
(1. pielikums).
2.3 Sagatavotie materiāli un dokumenti (Pakalpojumi), kurus Līguma izpildē izstrādājis IZPILDĪTĀJS, kļūst
par PASŪTĪTĀJA īpašumu.

3. PASŪTĪTĀJA pienākumi
3.1 PASŪTĪTĀJS nozīmē darbiniekus, kuri ir pilnvaroti un tieši atbildīgi par PAKALPOJUMU pasūtīšanu
(turpmāk - PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona). PASŪTĪTĀJS nekavējoties paziņo IZPILDĪTĀJAM par
PASŪTĪTĀJA pilnvarotās personas maiņu.
3.2 PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona, saņemot PAKALPOJUMA pilnīgu izpildi apliecinošos dokumentus, 10
(desmit) darba dienu laikā pārliecinās un apstiprina IZPILDĪTĀJAM to atbilstību pieteiktajam pasūtījumam un
piegādes termiņiem.
3.3 PASŪTĪTĀJS veic maksājumus par saņemtajiem PAKALPOJUMIEM atbilstoši šī Līguma 4. punktā
paredzētajai kārtībai.
4. Maksa par PAKALPOJUMIEM
4.1 IZPILDĪTĀJS sniedz PASŪTĪTĀJAM pakalpojumus par maksu, ko veido IZPILDĪTĀJA noteiktā cena par
pakalpojuma sniegšanu.
4.2 PASŪTĪTĀJS samaksu par saņemtajiem Pakalpojumiem veic ar 100% pēcapmaksu ne vēlāk kā katra
mēneša pēdējā darbadienā pēc attiecīgā pakalpojuma saņemšanas, maksājumu pārskaitot uz IZPILDĪTĀJA
norēķinu kontu bankā (juridiskajām personām – pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA rēķinu), pirms izmaksas ieturot
līgumsodus, ja tas tiks piemērots.
5. PUŠU atbildība
5.1 IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par PAKALPOJUMU savlaicīgu izpildi un par zaudējumiem, kas radušies
PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA pienākumu neizpildes dēļ vai daļējas neizpildes dēļ.
5.2 Par PAKALPOJUMA izpildes termiņa nokavējumu vai PAKALPOJUMA nesniegšanu, IZPILDĪTĀJS
maksā līgumsodu PASŪTĪTĀJAM EUR 100 (simts euro) apmērā.
5.3 PUSES tiek atbrīvotas no saistībām saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem, ja viena PUSE nekavējoties
paziņo otrai PUSEI par neiespējamību pildīt savus pienākumus, kas radušies nepārvaramas varas dēļ.
5.4 Nepārvarama vara šī Līguma kontekstā ir notikums, kas liedz pildīt šī Līguma pienākumus un nebija
iepriekš paredzams šī Līguma noslēgšanas laikā, un nav atbildīgās PUSES izraisīts vai veicināts.
5.5 Ja IZPILDĪTĀJS 24 (divdesmit četras) stundas pēc PAKALPOJUMA gala izpildes termiņa nav sniedzis
PASŪTĪTĀJAM nepieciešamo PAKALPOJUMU, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pilnībā atteikties no
apstiprinātajiem izvēlētajiem PAKALPOJUMIEM bez soda sankcijām un samaksas.
5.6 Pakalpojums tiek pieņemts pa daļām, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktus. Ja IZPILDĪTĀJS nav
ievērojis Iepirkuma nolikumā un Līgumā noteiktās prasības attiecībā uz Pakalpojuma vai tā daļas sniegšanu vai
ir saņemta sūdzība par IZPILDĪTĀJA sniegto atzinumu, tad PASŪTĪTĀJS paziņo IZPILDĪTĀJAM par
atklātajiem defektiem, sastādot un parakstot defektu aktu, kurā norāda sniegtā Pakalpojuma daļas neatbilstību
Tehniskajai specifikācijai un/vai Līguma noteikumiem. IZPILDĪTĀJAM uz sava rēķina konstatētie trūkumi
jānovērš 2 (divu) darba dienu laikā vai jāsniedz detalizēts paskaidrojums. Ja IZPILDĪTĀJS nenovērš šos
defektus un trūkumus noteiktajā laikā, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJMAM Līgumsodu EUR 500 (pieci
simti euro) apmērā.
6. Strīdu risināšana
6.1 Visi jautājumi, kas nav skarti šajā Līgumā, tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem.
6.2 Visas nesaskaņas, kas rodas saistībā ar šī Līguma izpildi, tiek atrisinātas sarunu ceļā starp abām PUSĒM.
PUSĒM jāizrāda labā griba strīdīgo jautājumu atrisināšanā. Ja vienošanās netiek panākta viena mēneša laikā,
tālāk strīdus jautājumi tiek risināti tiesā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
7. Līguma spēkā stāšanās, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība
7.1 Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas PUSES, un darbojas ne ilgāk kā 12 (divpadsmit)
mēnešus no šī Līguma noslēgšanas dienas, nepārsniedzot kopējo līguma summu EUR 40 000 (četrdesmit
tūkstoši euro).
7.2 Ar šo Līgumu Puses vienojas, ka šajā Līgumā noteiktās tiesības un pienākumi ir personiski un cieši saistīti
ar Pusēm, un to cesija vai cita nodošana vai subordinēšana nav pieļaujama bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

7.3 Ja kāds no IZPILDĪTĀJIEM atsakās parakstīt šo vispārīgo vienošanos, tas rakstiski informē PASŪTĪTĀJU
par savu lēmumu.
7.4 PASŪTĪTĀJAM ir tiesības uzskatīt, ka IZPILDĪTĀJS atsakās parakstīt šo vispārīgo vienošanos, ja
IZPILDĪTĀJS divu darba dienu laikā no PASŪTĪTĀJA rakstiska uzaicinājuma saņemšanas nav ieradies uz šīs
vispārīgās vienošanās parakstīšanu un nav paziņojis PASŪTĪTĀJAM par savu lēmumu.
7.5 Līguma grozījumi un papildinājumi ir rakstiski, visu PUŠU parakstīti un ir neatņemamas šī Līguma
sastāvdaļas.
7.6 Līgums var tikt izbeigts, PUSĒM par to abpusēji rakstveidā vienojoties.
7.7 Līgums var tikt vienpusējā kārtā izbeigts no PASŪTĪTĀJA puses, 3 (trīs) dienas iepriekš rakstveidā darot
to zināmu IZPILDĪTĀJAM, ja:
7.7.1 IZPILDĪTĀJAM vairāk kā divas reizes tiek piemērots šī Līguma 5.2. punktā un 5.6. punktā minētais
līgumsods;
7.7.2 IZPILDĪTĀJS neievēro objektivitāti un informācijas neizpaušanu;
7.7.3 IZPILDĪTĀJS sistemātiski (divas un vairākas reizes) nespēj nodrošināt pilnībā vai kvalitatīvu
PASŪTĪTĀJA pieprasījumu izpildi saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem;
7.7.4 IZPILDĪTĀJS vismaz divas reizes ir atteicis pasūtījumu šīs vispārīgās vienošanās paredzētajos
gadījumos.
8. Līgumu slēgšanas procedūra Vienošanās ietvaros
8.1 Ja PASŪTĪTĀJAM rodas nepieciešamība pēc pakalpojuma, PASŪTĪTĀJS nosūta pa elektronisko pastu
pakalpojuma pieteikumu IZPILDĪTĀJAM un energoefektivitātes ekspertam, kurš ir piedāvājis zemāko cenu un
jau nesniedz pakalpojumu Līguma izpratnē (visi norādītie Energoefektivitātes eksperti).
8.2 IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka ne vēlāk kā 8 stundu laikā IZPILDĪTĀJA Energoefektivitātes eksperts, kas
nesniedz pakalpojumu Līguma izpratnē, paraksta objektivitātes un informācijas neizpaušanas apliecinājumu
(1. pielikums), ar to apstiprinot saņemto PASŪTĪTĀJA pakalpojuma pieteikumu un piekrītot to sniegt Līgumā
noteiktajā kārtībā un termiņos.
8.3 IZPILDĪTĀJS ne vēlāk kā 2 (divu) darbadienu laikā no pakalpojumu pieteikšanas sniedz PASŪTĪTĀJAM
pakalpojumu, sagatavojot atzinumu par projektā sasniedzamiem rādītājiem (2. pielikums). Pēc precizētā projektu
pieteikuma saņemšanas un PASŪTĪTĀJA pieprasījuma pa elektronisko pastu, IZPILDĪTĀJS 2 (divu)
darbadienu laikā precizē atzinumu.
8.4 IZPILDĪTĀJS apzinās, ka PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs atteikties no pasūtījuma, kas nokavēts, vai no nepilnīgas
izpildes, kā arī atteikties pieņemt nekvalitatīvus vai PASŪTĪTĀJAM neatbilstošus pakalpojumus, un noteikti
uzņemas visus zaudējumus uz savu risku.
9. Līguma forma
9.1. Šis Līgums sagatavots uz 7 (septiņām) lapām latviešu valodā, katrai PUSEI pa vienam eksemplāram. Visiem
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
9.2. Iepirkuma "Energoefektivitātes eksperts" (iepirkuma identifikācijas Nr. VIF2014/2) Nolikums un
IZPILDĪTĀJA piedāvājums ir Pusēm saistoši šī Līguma izpildē.
PASŪTĪTĀJS
SIA "Vides investīciju fonds"
Ģertrūdes iela 10/12, Rīga, LV–1010
E–pasts:
pasts@lvif.gov.lv
Bankas rekvizīti:
Valsts kase
LVL konts: LV23TREL9215990002000

IZPILDĪTĀJS

_______________________
Aigars Lisovskis
Valdes loceklis

________________________

Pielikums Nr. 1
Vispārējās vienošanās līgumam Nr. VIF2014/2
Objektivitātes un informācijas neizpaušanas apliecinājums
Projekta Nr.

Projekta iesniedzēja nosaukums

Es, zemāk parakstījies/parakstījusies, ar šo apliecinu, ka piekrītu piedalīties Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta finansēto projektu iesniegumu atklātā konkursa "Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" V kārtas ietvaros iesniegto projektu iesniegumu (turpmāk
tekstā – projektu iesniegumu) vērtēšanā.
Parakstot šo apliecinājumu, apstiprinu, ka esmu iepazinies un savā darbībā ievērošu Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprinātā atklātā konkursa "Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" V kārtas vērtēšanas komisijas nolikumu un ar to saistītos
dokumentus.
Es apņemos pildīt savus pienākumus godīgi un rūpīgi. Vērtējot projektu iesniegumus, es būšu
objektīvs un pilnībā ievērošu vienlīdzīgas konkurences principus. Izvairīšos no situācijas, kurā, pildot
savus pienākumus, man būtu jāpieņem lēmums, jāpiedalās lēmuma pieņemšanā vai jāveic citas
darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt manas, manu radinieku vai darījumu partneru personiskās vai
mantiskās intereses. Apliecinu, ka neesmu iesaistīts iesniegtā projekta iesnieguma sagatavošanā un
nepārstāvu projekta iesniedzēju un neatrodos interešu konflikta situācijā likuma "Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonas darbībā" izpratnē.
Es apņemos neizpaust personām, kuras nav vērtēšanas komisijas locekļi vai vērtēšanas
komisijas sekretariāta darbinieki, jebkādu informāciju un dokumentus, kas man kļuvuši pieejami vai
zināmi (turpmāk tekstā – vērtēšanas informācija), vērtējot projektu iesniegumus, kā arī apņemos lietot
minētos dokumentus un informāciju tikai projekta iesnieguma vērtēšanai un lēmuma pieņemšanai par
tiem. Es apņemos nepaturēt un nenodot trešajām personām jebkādu rakstisku (vai elektronisku) vai
mutisku informāciju par projekta iesniegumu un tā vērtējumu. Apņemos nepalīdzēt, neatbalstīt,
nekontaktēties ar projekta iesnieguma iesniedzēju vai personu, kura ir ieinteresēta lēmumā par projekta
iesniegumu. Es pilnībā apzinos, ka, neievērojot šajā apliecinājumā rakstīto, tikšu atstatīts no projektu
iesniegumu vērtēšanas pienākumiem un saukts pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.
Es apņemos neizpaust vērtēšanas informāciju nevienam vērtēšanas komisijas loceklim,
sekretariāta darbiniekam un pieaicinātajam neatkarīgajam ekspertam, kamēr šī persona nebūs
parakstījusi šo apliecinājumu un apņēmusies ievērot tajā minētos noteikumus.
Ja vērtēšanas laikā kāds no iepriekš minētajiem apliecinājumiem zaudē spēku, apņemos par to
nekavējoties rakstiski informēt projekta vērtēšanas komisijas priekšsēdētāju.
Parakstot "Objektivitātes un informācijas neizpaušanas apliecinājumu", es apstiprinu saņemto
PASŪTĪTĀJA pakalpojuma pieteikumu un piekrītu to sniegt Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos,
atbilstoši VISPĀRĒJĀS VIENOŠANĀS LĪGUMA NR. VIF2014/2 nosacījumiem.
Vārds Uzvārds

Statuss
Energoefektivitātes eksperts

Paraksts

Datums un laiks

Pielikums Nr. 2
Vispārējās vienošanās līgumam Nr. VIF2014/2
Atzinums par projektā sasniedzamiem rādītājiem
Projekta Nr.

Projekta iesniedzējs

Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma aprēķins par projekta aktivitātēm, kuras projekta iesniedzējs izvēlējies projekta mērķa sasniegšanai, jānorāda atbilstoši ēkas energoaudita pārskatam, kas veikts saskaņā
ar normatīvajiem aktiem par ēku energoefektivitātes aprēķinu un izstrādāts, ievērojot MK noteikumu Nr.559 4.pielikumu (attiecināms uz komersantu) vai 6.pielikumu (attiecināms uz kultūras institūciju, izglītības
un ārstniecības iestādi). Jāpārbauda energoauditā norādīto darbību atbilstība projekta iesniegumam, tai skaitā būvniecība tāmei, tehnoloģisko iekārtu aprakstam (ja attiecināms)

Nr.
p.k.

Rādītājs

I. Ēkas adrese:
Energoauditors:
Energoaudita pārskata datums:
1. CO2 emisiju samazinājums gadā (kg CO2 gadā)
2. Efektivitātes rādītājs (attiecība starp CO2 emisiju samazinājumu gadā un projekta ēkai pieprasītā
finanšu instrumenta līdzfinansējumu) (kgCO2/euro gadā)
3. Siltumenerģijas patēriņš uz apkurināmo telpu platību apkurei (ja attiecināms) (kWh/m2)
II. Ēkas adrese*:
Energoauditors:
Energoaudita pārskata datums:
1. CO2 emisiju samazinājums gadā (kg CO2 gadā)
2. Efektivitātes rādītājs (attiecība starp CO2 emisiju samazinājumu gadā un projekta ēkai pieprasītā
finanšu instrumenta līdzfinansējumu) (kgCO2/euro gadā)
3. Siltumenerģijas patēriņš uz apkurināmo telpu platību apkurei (ja attiecināms) (kWh/m2)
Kopā:
projekta CO2 emisiju samazinājums gadā (kg CO2 gadā)
projekta efektivitātes rādītājs (attiecība starp CO2 emisiju samazinājumu gadā un projektam pieprasītā
finanšu instrumenta finansējumu) (kgCO2/euro gadā)
* - Ja nepieciešams, tabulu var papildināt atkarībā no energoauditu (ēku) skaita, kas var būt atšķirīgs skaits katrā projektā.

Saskaņā ar
projekta
iesniegumā
norādīto

Saskaņā ar ēkas
energoauditu
un pārrēķina
rezultātiem*

Saskaņā ar
precizētajā
projekta
iesniegumā
norādīto

Saskaņā ar
precizēto ēkas
energoauditu
un pārrēķina
rezultātiem*

Vērtēšanas kritērijs

2.9.

Energoefektivitātes eksperta atzinums (ja neatbilst, tad ir detalizēti jānorāda, kas
neatbilst, kā aprēķināta neatbilstība un kuras sadaļas ir jālabo, norādot atsauces uz MK
noteikumu punktiem, kas to pamato)

Projektā sasniedzamie rādītāji (projekta CO2 emisiju samazinājums
gadā un efektivitātes rādītājs (attiecība starp CO2 emisiju
samazinājumu gadā un projektam pieprasītā finanšu instrumenta
līdzfinansējumu)) ir aprēķināti atbilstoši noteikumu 9.punktam, kā arī ir
sniegts oglekļa CO2 samazinājuma aprēķins un pamatojums projekta
iesnieguma veidlapā un ēkas energoauditā.

2.10. CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs, kas raksturo oglekļa
dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret projektam pieprasīto
finanšu instrumenta finansējumu, nav mazāks par 0,42 kgCO2/euro
gadā. Ja projekta iesniegumā plānotas aktivitātes vairākās ēkās,
efektivitātes rādītājs nedrīkst būt mazāks par 0,42 kgCO2/euro gadā
katrā ēkā.
2.17. Sertificēta energoauditora izstrādāts ēkas energoaudita pārskats
(kopija), kas veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ēku
energoefektivitātes aprēķinu un izstrādāts, ievērojot noteikumu
4.pielikumu (attiecināms uz komersantu) vai 6.pielikumu (attiecināms
uz kultūras institūciju, izglītības un ārstniecības iestādi)
2.19. būvniecības tāmes, tehnoloģisko iekārtu specifikācijas (ja attiecināms)
un projekta aktivitāšu tāmes atbilstoši projekta iesniegumā un ēkas
energoauditā paredzētajām aktivitātēm, kuras projekta iesniedzējs
izvēlējies veikt projekta mērķa sasniegšanai izmantojot finanšu
instrumenta finansējumu
2.21. patērētās elektroenerģijas un saražotās, patērētās un pārdotās
siltumenerģijas apjomu apliecinoši dokumenti (kopijas) par pēdējos
vismaz divos noslēgtajos kalendārajos gados pirms projekta iesnieguma
iesniegšanas patērēto elektroenerģijas un saražoto, patērēto un pārdoto
siltumenerģijas apjomu ēkā, kurā plānotas projekta aktivitātes, norādot
datus pa mēnešiem (megavatstundas (MWh)). Iesniedz arī dokumentus
(kopijas), kas apliecina izmantoto kurināmā apjomu, tai skaitā
kurināmā pirkšanas izmaksas apliecinošus dokumentus
* Ja pārrēķinātie rādītāji atšķiras no Projekta iesniegumā norādītajiem, atzinumā sniedz detalizētu pārrēķina pamatojumu
Vārds Uzvārds

Statuss
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Iesniegšanas datums

Apstiprināšanas datums un paraksts

