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1. Vispārīgā informācija. 

1.1. Iepirkuma identifikācijas Nr. POP 2016-3. 

1.2. Pasūtītājs 

Pasūtītāja nosaukums Pāvilostas ostas pārvalde 

Adrese Dzintaru iela 2A, Pāvilosta, LV-3466 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas 

numurs 
90000392079 

Tālruņa numurs +371 63486309 

Faksa numurs +371 63486309 

E-pasta adrese ronalds@pavilostaport.lv 

Kontaktpersona  
Evija Kopštāle, tālr. numurs 29119051,  

e-pasta adrese evija.kopstale@lrp.lv 

Banka  AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22 

Bankas konts LV80HABA0551030163055 

Viss iepirkuma dokumentu 

komplekts ievietots saitē 

http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/iepirkumi-

0105--31122011/ostas-iepirkumi-2016 

1.3. Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likumu. 

1.4. Iepirkuma procedūras norisi nodrošina Pāvilostas ostas pārvaldes izveidota iepirkumu 

komisija (turpmāk tekstā Komisija). 

1.5. Informācijas apmaiņa iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa faksu vai e-

pastu un pastu (tas nozīmē, ka vienlaicīgi ar informācijas nosūtīšanu pa faksu vai e-pastu, 

pa pastu tiek nosūtīts tās oriģināls). Informācijas apmaiņā vienmēr jānorāda iepirkuma 

procedūras priekšmets un identifikācijas numurs, uz kuru tā attiecas. Informācija jāadresē 

Pasūtītāja vai piegādātāja/pretendenta norādītajām kontaktpersonām. Par informācijas 

saņemšanas brīdi tiek uzskatīts laiks, kad nosūtītāja faksā parādās informācija par faksa 

saņemšanu. 

1.6. Piegādātājs – fiziska vai juridiska persona vai publiska institūcija, šādu personu apvienība 

jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai 

sniegt pakalpojumus. 

1.7. Ieinteresētais piegādātājs – piegādātājs, kas saņēmis Iepirkuma procedūras dokumentus. 

1.8. Pretendents – jebkura juridiska vai fiziska persona vai šādu personu apvienība, kas ir 

iesniegusi piedāvājumu šajā nolikumā noteiktajā kārtībā. 

1.9. Iepirkuma priekšmets – Pāvilostas ostas Ziemeļu un Dienvidu molu pagarināšanas 

būvdarbi, kas veicami saskaņā ar SIA “Inženieru birojs “Kurbada tilti”” izstrādāto 

būvprojektu. 

1.10. Iepirkuma izpildes termiņi: 

1.10.1. Līguma izpildes sākums – būvdarbu veikšana uzsākama 10 (desmit) kalendāro 

dienu laikā pēc iepirkuma līguma parakstīšanas. 

1.10.2. Būvdarbu pabeigšana, tai skaitā objekta pieņemšana ekspluatācijā – 2017.gada 02. 

oktobris. 

1.11. Pretendenta piedāvājums ir spēkā un saistošs tā iesniedzējam 100 (viens simts) kalendārās 

dienas pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, bet ne ilgāk, kā līdz iepirkuma 

līguma noslēgšanai. 

1.12. Iepirkuma dokumenti ir šis nolikums un tā 10.punktā uzskaitītie pielikumi (turpmāk    

tekstā – Iepirkuma dokumenti). 
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1.13. Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma dokumentiem, 

Pasūtītājs to sniedz ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. 

1.14. Vietas apskate un atbilžu sniegšana uz jautājumiem tiek organizēta 2016.gada 6. oktobrī 

plkst.12:00. Tikšanās vieta – pie Pāvilostas ostas pārvaldes ēkas. Interesentiem par 

ierašanos jāinformē rakstiski – sūtot informāciju uz e-pastu evija@lrp.lv.  

1.15. Būvdarbi tiks veikti un finansēti projekta ietvaros, kura realizācija notiek Eiropas Jūras 

lietu un Zivsaimniecības fonda darbības programmas “Zvejas ostas un izkraušanas vietas” 

ietvaros. 

2. Piedāvājuma nodrošinājums. 

2.1. Piedāvājuma nodrošinājuma lielums noteikts 10’000 EUR (desmit tūkstoši euro). 

Piedāvājuma nodrošinājumu Pretendents garantē: 

 iesniedzot Pasūtītājam bankas izsniegtu garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības 

apdrošināšanas polisi, kurā obligāti jānorāda Pasūtītāja nosaukums, iepirkuma 

nosaukums un tā identifikācijas numurs, piedāvājuma derīguma termiņš un saistību 

stāšanās spēkā gadījumi, atbilstoši šī iepirkuma procedūras nolikuma 2.4.punktā 

norādītajam, kā arī jānorāda, ka kredītiestādes izsniegta garantija vai apdrošināšanas 

sabiedrības polise stājas spēkā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma bezierunu kārtībā; 

 vai ieskaitot drošības naudu Pasūtītāja norādītajā bankas kontā 

LV80HABA0551030163055, AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, bankas 

maksājuma uzdevumā norādot – “Piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūrai, 

iepirkuma identifikācijas Nr. POP 2016-3”. 

Bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības polise vai maksājuma dokuments par 

piedāvājuma nodrošinājuma summas ieskaitīšanu Pasūtītāja bankas kontā pievienojams 

iepirkuma piedāvājuma dokumentiem neiesietā veidā. Piedāvājums, par kuru nebūs 

iesniegts piedāvājuma nodrošinājums Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā un 

pieprasītajā apmērā vai nebūs pievienots piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu apliecinošs 

dokuments, tiks uzskatīts par Iepirkuma dokumentu prasībām neatbilstošu, un Pretendents 

tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā 

2.2. Piedāvājuma nodrošinājumu atmaksās vai bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības 

polise tiks atsaukta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga Iepirkumu komisijas 

lēmuma: 

2.2.1. Pretendentam, kas atsauc piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām; 

2.2.2. Pretendentam, kas netiek kvalificēts; 

2.2.3. Visiem Pretendentiem, ja Iepirkuma procedūra tiek izbeigta bez rezultāta vai 

pārtraukta. 

2.3. Pārējiem Pretendentiem, tai skaitā iepirkuma procedūrā uzvarējušam, piedāvājuma 

nodrošinājumu atmaksās vai bankas garantija tiks atsaukta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba 

dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, kā arī gadījumā, ja beidzies piedāvājuma 

derīguma termiņš. 

2.4. Piedāvājuma nodrošinājums netiks atmaksāts vai nodrošinājuma garantijas izsniedzējs 

izmaksās Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 

2.4.1. Pretendents atsauc piedāvājumu tā derīguma laikā; 

2.4.2. Iepirkuma procedūras uzvarētājs bez pamatojuma nenoslēdz iepirkuma līgumu 

Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 
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2.5. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 100 (viens simts) kalendārās 

dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz iepirkuma 

līguma noslēgšanai. 

3. Dalības nosacījumi iepirkuma procedūrā. 

3.1. Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai 

personai vai publiskai institūcijai, šādu personu apvienībai jebkurā to kombinācijā, 

neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma 

piederības, kura piedāvā tirgū veikt šajā iepirkumā paredzētos būvdarbus un atbilst šādām 

dalības nosacījumu prasībām: 

3.1.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, lēmumu 

pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas 

spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, 

krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai 

līdzdalībā noziedzīgā organizācijā vai no dienas, kad stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 (trīs) gadi. 

3.1.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā 

pārkāpumā kas izpaužas, kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba 

līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku 

personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas vai no 

dienas, kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas 

institūcijas lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši. 

3.1.3. Pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību 

pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja 

iespēju noteikt tālākās pārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot 

gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, 

Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai no dienas, kad stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši. 

3.1.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu un 

nav konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents 

tiks likvidēts. 

3.1.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), 

nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parāda, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmit 

euro). 

3.1.6. Pretendents iesniedzis visu pieprasīto informāciju un iesniegtā informācija, lai 

apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, ir patiesa. 

3.2. Visas šī nolikuma 3.1.punkta apakšpunktos minētās dalības nosacījumu prasības attiecas 

arī uz personu, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta 

kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām. Šīs prasības attiecas arī uz visiem 

personu apvienības dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība. 

3.3. Pretendents, tai skaitā personu apvienība (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) un 

persona, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Pretendenta 

kvalifikācijas prasībām, netiks atzīts par atbilstošu dalības nosacījumiem iepirkuma 
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procedūrā un izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents vai kāds no personu 

apvienības dalībniekiem, vai persona, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu 

atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām neatbildīs šī nolikuma 3.1.punkta 

apakšpunktos noteiktajiem dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā. 

4. Piedāvājumu sagatavošana, noformēšana un iesniegšana. 

4.1. Pretendents sagatavo, noformē un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Iepirkuma dokumentos 

noteiktajām prasībām. 

4.2. Piedāvājumā iekļaujamas šādas piedāvājuma dokumentu daļas:  

4.2.1. Pretendenta atlases dokumenti; 

4.2.2. Tehniskais piedāvājums; 

4.2.3. Finanšu piedāvājums. 

4.3. Visi piedāvājuma dokumenti jāizstrādā, jānoformē, tai skaitā oriģinālo dokumentu kopijas 

un dokumentu tulkojumi latviešu valodā, un piedāvājuma daļa caurauklojuma jāapliecina, 

saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 28. septembra noteikumu 

Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Iepirkuma dokumentu 

prasībām. Tiem jābūt aizpildītiem, datētiem un parakstītiem, izmantojot Pasūtītāja 

piedāvātās veidlapas. 

4.4. Pretendenta dokumentam, kas iesniegts citas valsts valodā, jāpievieno šī dokumenta 

Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras 

no šī dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šī dokumenta 

tulkojums latviešu valodā.  

4.5. Piedāvājumā jāiekļauj nolikuma 5., 6, un 7. punktā norādītie dokumenti norādītajā secībā. 

4.6. Jebkurš Piegādātājs var iesniegt kā Pretendents tikai 1 (vienu) piedāvājumu 1 (vienā) 

variantā. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgts no 

dalības iepirkuma procedūrā 

4.7. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu, drīkst piedalīties cita Pretendenta piedāvājumā kā 

apakšuzņēmējs, ja veicamā darba daļa ir mazāka par 10% (desmit procentiem) no 

piedāvājuma kopējās cenas, neskaitot PVN. Ja Pretendents ir personu apvienība, šie 

ierobežojumi attiecas uz katru apvienības dalībnieku. Pretendenti, kas iesnieguši divus vai 

vairākus piedāvājumus vai vienu piedāvājumu iesnieguši vairākos variantos, vai piedalās 

cita Pretendenta piedāvājumā kā apakšuzņēmējs, kura veicamā darba daļa ir lielāka par 

10% (desmit procentiem) no piedāvājuma kopējās cenas, neskaitot PVN, vai iesniedz citu 

piedāvājumu arī kā apvienības dalībnieks, tiks izslēgti no turpmākās dalības iepirkuma 

procedūrā. 

4.8. Piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros – 1 (viens) piedāvājuma oriģināls ar norādi: 

“Oriģināls” un 1 (viena) piedāvājuma kopija ar norādi “Kopija”. Pretrunu vai neskaidrību 

gadījumos starp oriģinālo dokumentu saturu un kopijas dokumentu saturu, par pamatu tiks 

ņemts piedāvājuma oriģinālo dokumentu saturs. 

4.9. Piedāvājuma daļas (šī nolikuma 4.2.punktā norādītās) jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā 

iepakojumā ar norādi uz tā: 

 “Pāvilostas ostas pārvaldei, Dzintaru iela 2A, Pāvilosta, LV-3466”; 

 “Piedāvājums atklātam konkursam „Pāvilostas ostas Ziemeļu un Dienvidu moli 

pagarināšanas būvdarbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. POP 2016-3”, norādot 

kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, telefona un faksa numuru, e-pasta adresi; 

 “Neatvērt līdz 2016.gada 20. oktobrim, plkst.11
00

”. 

4.10. Aiz piedāvājuma titullapas obligāti jābūt piedāvājuma satura rādītājam. 
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4.11. Pretendenta pieteikums un būvdarbu tāmes jāparaksta personai(ām) ar paraksta tiesībām 

vai tās (to) pilnvarotajai personai. Ja pieteikumu un būvdarbu tāmi paraksta pilnvarotā 

persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara, kas apliecina šīs personas tiesības parakstīt 

attiecīgos dokumentus uzņēmuma vārdā.  

Pārējie dokumenti, kas pievienoti Pretendenta pieteikumam, jāparaksta Pretendenta 

darbiniekiem, kas šos dokumentus ir gatavojuši. 

4.12. Piedāvājums iesniedzams personīgi vai nogādājams ar kurjerpastu Pāvilostas ostas 

pārvaldei, Dzintaru ielā 2A, Pāvilostā līdz 2016.gada 20. oktobrim, plkst.11:00 vai līdz tam 

– katru darba dienu no plkst.9
00

 līdz plkst.12
00

. 

4.13. Piedāvājumi, kas netiks iesniegti Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā vai tiks 

iesniegti personīgi pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks pieņemti. 

Piedāvājumi, kas nosūtīti pa pastu, tai skaitā ar kurjerpastu, piegādāti Pasūtītāja norādītajā 

adresē un izsniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērtā veidā tiks 

nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. Nekādi piedāvājuma iesniegšanas termiņa kavējuma iemesli 

netiks ņemti vērā 

4.14. Pasūtītājs pieņems tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā 

informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. 

4.15. Pretendents ir tiesīgs, nezaudējot nodrošinājumu, mainīt, papildināt un atsaukt iesniegto 

piedāvājumu, rakstiskā formā par to paziņojot Pasūtītājam pirms piedāvājuma iesniegšanas 

termiņa beigām. Paziņojumi par piedāvājuma grozīšanu, ko Pasūtītājs saņem pēc 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, netiek pieņemti. Piedāvājuma grozījumus un 

atsaukumu Pretendents sagatavo, noformē un iesniedz tādā pašā kārtībā kā piedāvājumus, 

ar norādi “Piedāvājuma grozījumi” un “Piedāvājuma atsaukums”. 

4.16. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma dokumentu izstrādāšanu, 

noformēšanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesegs un nekompensēs šos 

izdevumus neatkarīgi no iepirkuma procedūras norises un iznākuma. 

5. Pretendentu atlases dokumenti. 

5.1. Ja būvdarbu veikšanai tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, jāpievieno apakšuzņēmēju saraksts, 

norādot kādus darbu veidus tie veiks un procentuālo attiecību no kopējā darbu apjoma 

līgumcenas. 

5.2. Apliecinājums, ka Pretendents, katrs personu apvienības dalībnieks un persona, uz kuras 

iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, 

atbilst visām Iepirkuma dokumentu 3.1.punkta apakšpunktu dalības nosacījuma prasībām. 

5.3. Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja tiek piesaistīti) apstiprinātas Būvkomersanta 

reģistrācijas apliecības kopijas, kas apliecina, ka Pretendentam ir piedāvājumā norādītās 

būvniecības veikšanai atbilstoša reģistrācija Būvkomersantu reģistrā. Citu valstu 

būvuzņēmējiem – attiecīga atļauja vai kāda cita apliecinājuma kopija, ja attiecīgās valsts 

normatīvie akti tādu pieprasa. Būvkomersantam, kas nav reģistrējies Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka tas tiks izdarīts līdz iepirkuma 

līguma noslēgšanai.  

5.4. Kompetentas institūcijas izsniegta izziņa vai Pretendenta apstiprināta tās kopija, kas 

izsniegta ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms piedāvājumu iesniegšanas datuma, par 

paraksta tiesībām, kā arī par to, ka nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process un 

tas neatrodas likvidācijas stadijā. Citu valstu būvuzņēmējiem – mītnes zemes kompetentas 

institūcijas izsniegta izziņa vai Pretendenta apliecināta tās kopija ar šajā punktā minētajiem 

nosacījumiem.  
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5.5. Kompetentas institūcijas izsniegta izziņa vai Pretendenta apstiprināta izziņas kopija, kas 

izsniegta ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas galīgā termiņa un 

kas apliecina, ka Pretendentam (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēts Latvijā vai Latvijā ir tā 

pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmit 

euro).  

Pretendentam, ja tas reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā mītnes vieta, jāiesniedz 

kompetentas institūcijas izsniegta izziņa vai Pretendenta apstiprināta izziņas kopija, kas 

izsniegta ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas galīgā termiņa, un, 

kas apliecina, ka Pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR 

(viens simts piecdesmit euro).  

Ja būvdarbu veikšanai tiek piesaistīts apakšuzņēmējs, šajā punktā norādītā izziņa jāiesniedz 

arī par to.  

5.6. Valsts darba inspekcijas izziņa, kas apliecina, ka Pretendents un persona, uz kuras 

iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma 

dokumentu prasībām, Latvijā un ārvalstīs nav sodīta par šī iepirkuma nolikuma 3.1.punkta 

3.1.2.apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem. 

5.7. Apliecinājums, ka pēdējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā Pretendenta veiktais kopējais 

būvdarbu apgrozījums kopā nav mazāks par piedāvātās līgumcenas trīskāršu apmēru. 

5.8. Pretendenta profesionālā spēja veikt iepirkumā norādītos būvdarbus tiek apliecināta 

iesniedzot informāciju saskaņā ar nolikuma pielikumos Nr.2 un Nr.3 dotajām formām un ar 

sekojošo: 

5.8.1. Iesniedzot izpildīto būvdarbu sarakstu atbilstoši formai nolikuma pielikumā Nr.2 

par pēdējos 5 (piecos) gados Pretendenta izbūvētajām un pieņemtajām ekspluatācijā 

3 (trīs) hidrotehniskajām, vai tiltu vai viaduktu būvēm, kur visu būvju kopējā 

būvdarbu līgumcena nav mazāka par piedāvātās līgumcenas divkāršu apmēru. 

5.8.2. Iesniedzot piedāvāto speciālistu sarakstu atbilstoši formai nolikuma pielikumā Nr.3 

un būvprakses sertifikāta kopiju, CV un pasūtītāju atsauksmes par vadītajiem 

darbiem) par piedāvāto hidrotehnisko būvdarbu vadītāju, kas pēdējos 5 (piecos) 

gados vadījis hidrotehnisko būvju, vai tiltu vai viadukta būvdarbus (objekti 

pieņemti ekspluatācijā), kur visu būvju kopējā būvdarbu līgumcena nav mazāka par 

piedāvātās līgumcenas divkāršu apmēru.  

5.8.3. Iesniedzot piedāvāto speciālistu sarakstu atbilstoši formai nolikuma pielikumā Nr.3 

un CV, atsauksmes no pasūtītājiem par vadītajiem darbiem par piedāvāto inženieri - 

konsultantu, kuram ir pieredze 1 (viena) mola vai viļņlauža būvdarbu vadīšanā, 

kura būvdarbu izmaksas ir vienādas vai lielākas par iepirkumam piedāvāto 

līgumcenu. 

5.9. Būvdarbu vadītājiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – būvdarbu 

vadītāja rakstisks apliecinājums par to, ka atbilstošais būvprakses sertifikāts tiks saņemts 

un tā kopija iesniegta Pasūtītājam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 

5.10. Nolikuma pielikumā Nr.3 uzrādīto speciālistu rakstiski apliecinājumi par gatavību veikt 

piedāvājumā minētos darbus Iepirkuma dokumentos norādītajā laikā.  

Gadījumā, ja būvniecības speciālists nav Pretendenta, tā apakšuzņēmēja darbinieks vai 

apakšuzņēmējs, jāpievieno speciālista darba devēja apliecinājums, ka tas atļaus minētajam 

speciālistam piedalīties molu pagarināšanas būvdarbos. 

5.11. Apliecinājums, ka Pretendents iepirkuma izpildei piesaistīs darba aizsardzības atbildīgo 

personu – darba aizsardzības koordinatoru, kurš atbilst Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 8.
1
punkta prasībām un kurš pildīs darba 

aizsardzības koordinatora pienākumus būvobjektā. Apliecinājumam jāpievieno informācija 
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par piedāvāto darba aizsardzības koordinatoru un dokumentu kopijas, kas apstiprina 

piedāvātā darba aizsardzības koordinatora atbilstību Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 8.
1
 punkta prasībām. 

5.12. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad Pretendenta pieteikumā (nolikuma 

pielikums Nr.2) jānorāda visus apvienības dalībniekus un visiem apvienības dalībniekiem 

jāparaksta Pretendenta pieteikums: 

5.12.1. Pretendentam par katru apvienības dalībnieku jāiesniedz 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. 

punktos minētais atlases dokuments. Pārējās 5.punktā minētās atlases prasības nav 

obligāti jāizpilda visiem apvienības dalībniekiem. Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā pašu 

spēkiem veikto vidējo hidrotehniskās būvniecības darbu apgrozījumu gadā vērtē, 

skaitot visu apvienības dalībnieku veiktos būvdarbu apjomus.  

5.12.2. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta 

vienošanās, kurā jānorāda – apvienības izveidošanas mērķis un darbības laiks; 

vadošais dalībnieks un pilnvarotā persona, kura iepirkuma procedūras ietvaros 

tiesīga pārstāvēt personu apvienību, aizstāvēt tās intereses, personu apvienības 

vārdā parakstīt dokumentus, iesniegt piedāvājumu, parakstīt iepirkuma līgumu, ja 

personu apvienība uzvarēs iepirkuma procedūrā; katra apvienības dalībnieka 

veicamo darbu veidi un apjoms (gan naudas izteiksmē, gan procentuāli); 

apstiprinājums, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā apvienības dalībnieki par 

iepirkuma līgumā noteikto pienākumu un saistību izpildi atbild solidāri. Vienošanās 

protokolam jāpievieno visu personu apvienības dalībnieku personu ar pārstāvības 

tiesībām parakstīta pilnvara par pilnvarotās personas nozīmēšanu. 

6. Tehniskā piedāvājuma dokumenti. 

6.1. Darbu izpildes kalendārais laika grafiks pa nedēļām un izpildāmiem darbu veidiem, 

norādot darbu uzsākšanas dokumentācijas sagatavošanas datumu, būvniecības darbu 

sākuma un beigu datumu katram molam atsevišķi.  

6.2. Apliecinājums, ka Pretendenta rīcībā būs (kas pieder vai ir pieejami Pretendentam) 

līgumsaistību izpildes nodrošināšanai nepieciešamie tehniskie resursi – būvniecības 

tehnika un iekārtas.  

Apliecinājumam jāpievieno būvniecības tehnikas un iekārtu saraksts, kurā jānorāda tikai 

tie tehnikas un iekārtu veidi, kas tiks izmantoti šī iepirkuma izpildē (sarakstā jānorāda 

tehnikas veids, skaits, izlaiduma gads, raksturīgie tehniskie parametri).  

6.3. Brīvā formā sagatavots detalizēts darbu organizācijas apraksts, norādot izpildāmo darbu 

secību un katra darba veida izpildē pielietojamo būvniecības tehniku un iekārtas. 

6.4. Iepirkuma līguma organizācijas shēma un apraksts, kurā aprakstīt iepirkuma līguma izpildē 

iesaistīto juridisko un fizisko personu funkcijas un izdevumus. Shēmā jābūt vismaz 

norādītam: 

 iesaistītajiem galvenajiem speciālistiem (katram speciālistam norādīt vārdu, uzvārdu 

un pozīciju); 

 iesaistītās puses (apakšuzņēmēji, saistītie iepirkuma līguma partneri, u.c. personas, lai 

tiktu aptvertas visas projekta realizācijā iesaistītās personas). 

6.5. Apliecinājums, ka būvdarbi tiks veikti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām, būvniecībā tiks izmantoti tikai sertificēti būvmateriāli un būvizstrādājumi 

atbilstoši Eiropas Savienības standartu un Latvijas Republikas būvnormatīvu prasībām. 

6.6. Apdrošināšanas sabiedrības rakstisks apliecinājums par to, ka gadījumā, ja Pretendentam 

tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apdrošināšanas sabiedrība nodrošinās: 

 Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz visu būvniecības laiku vismaz 

10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas (norādot objekta nosaukumu un 
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iepirkuma procedūras identifikācijas numuru), bet ne mazāk par 150’000 EUR (viens 

simts piecdesmit tūkstoši euro), un pašrisku ne mazāk par 1’000 EUR (viens tūkstotis 

euro); 

 būvniecības risku apdrošināšanu vismaz līgumcenas apmērā uz būvniecības periodu; 

 Būvdarbu vadītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz visu būvniecības laiku 

vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas (norādot objekta nosaukumu un 

iepirkuma procedūras identifikācijas numuru), bet ne mazāk par 150’000 EUR (viens 

simts piecdesmit tūkstoši euro), un pašrisku ne mazāk par 1’000 EUR (viens tūkstotis 

euro). 

6.7. Bankas apliecinājums, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums, tad 

banka izsniegs 10 (desmit) darba dienu laikā bezierunu garantiju uz objekta būvniecības 

laiku līdz 2017. gada 30. oktobrim. 

6.8. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks 

slēgts iepirkuma līgums, tad banka vai apdrošināšanas sabiedrība izsniegs bezierunu 

garantiju uz objekta garantijas laiku, skaitot no objekta pieņemšanas - nodošanas akta 

parakstīšanas dienas turpmākiem 60 (sešdesmit) mēnešiem, 10% (desmit procentu) apmērā 

no objekta līgumcenas, garantējot atlīdzības izmaksu Pasūtītājam pēc pirmā pieprasījuma 

gadījumā, ja būvdarbu izpildītājs nenovērš garantijas laikā atklātos būvdarbu defektus vai 

tas pārtraucis uzņēmējdarbību. 

6.9. Pretendenta parakstīts apliecinājums, ka viņš ir dabā iepazinies ar būvdarbu īstenošanas 

vietu un apzinās veicamā darba specifiku un apjomus. 

7. Finanšu piedāvājuma dokumenti. 

7.1. Pretendenta pieteikums (saskaņā nolikuma pielikumā Nr.1 pievienoto formu). 

7.2. Apliecinājums, ka finanšu piedāvājums sagatavots un iesniegts atbilstoši Iepirkuma 

dokumentu prasībām, ka līgumcenā iekļautas visas tās izmaksas, kas nepieciešamas 

pilnīgai būvdarbu pabeigšanai saskaņā ar būvprojekta, tehnisko specifikāciju, Latvijas 

Republikas normatīvo aktu, valsts un pašvaldības institūciju izdoto tehnisko noteikumu 

prasībām, kā arī izmaksas, kas nav tieši norādītas būvdarbu tāmju formās (nolikuma 

pielikums Nr.6), kuras varēja un kuras vajadzēja paredzēt, vai to pielietojuma 

nepieciešamība izriet no objekta rakstura vai apjoma, bez kuru izpildes nevar objektu 

pieņemt ekspluatācijā, nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, kas jāmaksā izpildītājam kā 

uzņēmējam. 

7.3. Būvdarbu tāme (saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr.6 pievienoto formu). Būvdarbu tāme 

jāsagatavo saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija 

noteikumu Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 “Būvizmaksu 

noteikšanas kārtība”” pielikumiem Nr.5 un Nr.6, ņemot vērā tās prasības, kādas norādītas 

Iepirkuma dokumentos.  

Būvdarbu tāme jāpievieno piedāvājumam arī elektroniskā veidā (CD) Excel failu formātā. 

Sastādot darbu tāmes un kopsavilkuma formu, Pretendents var izmantot dažādas aprēķinu 

funkcijas (SUM, ROUND, utt.), ievērojot to, ka tāmju elektroniskajai versijai ir jāsakrīt ar 

papīra formātā iesniegto versiju, tas ir, tik cipari cik parādās aiz komata elektroniskajā 

versijā, tikpat jāparādās arī papīra formātā iesniegtajā versijā, bet ne vairāk kā 2 (divi) 

cipari aiz komata. 

7.4. Informācija par Pretendentam pieejamajiem brīvajiem apgrozāmajiem līdzekļiem 

1’000’000 EUR (viena miljona euro) apmērā uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. 

Informācija iesniedzama kā izziņa par bankas konta atlikumu vai izziņa no bankas par 

Pretendenta pieejamo kredītlīniju vai cita veida finanšu avotiem. 

7.5. Plānotās naudas plūsmas grafiks pa mēnešiem visam darbu izpildes periodam. 
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7.6. Bankas apstiprināta maksājuma uzdevuma par piedāvājuma nodrošinājuma summas 

pārskaitīšanu vai bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības polises kopija (oriģināls 

jāpievieno piedāvājumam neiesietā veidā). 

8. Pretendentu atlase, piedāvājumu atlase un izvēle. 

8.1. Piedāvājumu atvēršana notiks 2016. gada 03. oktobrī slēgtā sanāksmē. 

8.2. Komisija Iepirkuma dokumentos paredzētajā kārtībā un atbilstoši to prasībām un 

vērtēšanas kritērijiem nodrošina Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un 

izvēli un vadās pēc tiem, pieņemot lēmumus par Pretendenta atbilstību atlases prasībām, 

Tehniskā un Finanšu piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja prasībām, Pretendenta kompetenci 

un spējām nodrošināt līgumsaistību izpildi. 

8.3. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz oriģinālo dokumentu un 

oriģinālo dokumentu kopiju informāciju, un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta 

līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam. 

8.4. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, ja tas 

nepieciešams Pretendenta atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei. 

8.5. Komisija nevērtēs Pretendenta, t.sk. personu apvienības (ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība), iesniegto piedāvājumu, ja Pretendents vai kāds no personu apvienības 

dalībniekiem, vai apakšuzņēmējs, uz kuru balstās Pretendents, lai apliecinātu savu 

atbilstību Pretendenta atlases prasībām, neatbildīs dalības nosacījuma prasībām šajā 

iepirkuma procedūrā. 

8.6. Ja līdz piedāvājuma beigu termiņam Pretendenta iesniegtie piedāvājuma dokumenti 

neapstiprinās Pretendenta atbilstību Pretendenta atlases prasībām, ja Pretendenta pieredze 

neatbildīs Iepirkuma dokumentu prasībām un kvalifikācija neapliecinās viņa kompetenci 

un spējas nodrošināt būvdarbu izpildi Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, termiņā un kvalitātē, 

ja Pretendenta iesniegtie dokumenti nebūs izstrādāti un noformēti saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvo aktu un Iepirkuma dokumentu prasībām (izņemot mazāk būtisku 

prasību neizpildi) vai nebūs iesniegti visi pieprasītie dokumenti un informācija, 

Pretendents netiks kvalificēts un tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. 

8.7. Komisija izvēlas kritērijam atbilstošāko piedāvājumu no Iepirkuma procedūrā neizslēgtiem 

Pretendentu piedāvājumiem. 

8.8. Komisija pirms piedāvājuma izvēles veiks finanšu piedāvājuma dokumentu pārbaudi, 

aritmētisko kļūdu labojumus. Aritmētisko kļūdu gadījumā tiks labota līgumcena. 

8.9. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Pasūtītājs Komisijas vārdā rakstiskā formā 

paziņo Pretendentam, ka tā piedāvājumā izdarīti labojumi. Pretendents 3 (trīs) darba dienu 

laikā pēc paziņojuma saņemšanas rakstiskā formā paziņo savu piekrišanu vai nepiekrišanu 

Komisijas izdarītajiem labojumiem. Ja Pretendents minētajā termiņā nav paziņojis savu 

piekrišanu Komisijas izdarītajiem labojumiem, Komisija uzskata, ka Pretendents piekrīt 

labojumiem. Ja Pretendents nepiekrīt aritmētisko kļūdu labojumiem, Komisija pieņem 

lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā. 

8.10. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā cena. 

8.11. Gadījumā, ja par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzītais Pretendents atsauks 

piedāvājumu tā derīguma laikā vai nenoslēgs iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā 

termiņā, Komisija izskatīs jautājumu par tiesībām atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kas 

piedāvājis nākošo zemāko cenu. 

8.12. Ja tam ir pamatojums, Pasūtītājs ir tiesīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt 

iepirkuma procedūru. 
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9. Iepirkuma līguma slēgšana. 

9.1. Iepirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar iepirkuma līguma projektu (nolikuma pielikums 

Nr.4).  

9.2. Pasūtītājam ir tiesības noslēgt iepirkuma līgumu ar iepirkuma uzvarētāju nākamajā dienā 

pēc lēmuma pieņemšanas. Līgums jānoslēdz 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no 

Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma. 

9.3. Gadījumā, ja šī iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs lemj par 

iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kas piedāvājis nākamo zemāko līgumcenu, ja 

viņa piedāvātā līgumcena nepārsniedz šim iepirkumam paredzētos finanšu resursus un gan 

šis Pretendents, gan viņa iesniegtais piedāvājums ir atzīts par atbilstošu līguma Iepirkuma 

dokumentu prasībām.  

9.4. Gadījumā, ja iepirkuma līgums tiek slēgts ar personu apvienību, to paraksta katrs personu 

apvienības dalībnieks. Šajā gadījumā iepirkuma līgums tiek papildināts ar nosacījumu, ka 

par iepirkuma līgumā noteikto pienākumu un saistību izpildi, kā arī par nodarītajiem 

zaudējumiem apvienības dalībnieki atbild solidāri. 

10. Pielikumi.  

Pielikumā, kā nolikuma neatņemamas sastāvdaļas ir pievienoti: 

10.1. Pielikums Nr.1 – Pretendenta pieteikuma formas veidlapa;  

10.2. Pielikums Nr.2 – Izpildīto būvdarbu saraksta formas veidlapa; 

10.3. Pielikums Nr.3 – Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksta formas veidlapa; 

10.4. Pielikums Nr.4 – Iepirkuma līguma projekts; 

10.5. Pielikums Nr.5 – Līguma izpildes nodrošinājuma veidlapa; 

10.6. Pielikums Nr.6 – Darbu tāmes veidlapa; 

10.7. Pielikums Nr.7 – SIA „Inženieru birojs „Kurbada tilti”” izstrādātais būvprojekts, t.sk. 

tehniskās specifikācijas elektroniskā veidā. 

 

 

Sagatavoja: Pāvilostas ostas pārvaldes projektu vadītāja E. Kopštāle (tālr. +371 29119051)  

 

 

 

Ar savu parakstu apstiprinu, ka šajā iepirkumā personiskas ieinteresētības nav. 

Sagatavojot iepirkuma procedūras dokumentāciju apliecinu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ 

varētu uzskatīt, ka esmu ieinteresēta konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā vai saistīts ar to. 

 

 

 

“Apstiprināts” 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs     /R.Griškevics/ 

 


