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1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona  

1.1. Pasūtītājs:  

Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvalde, Fēniksa ielā 4, Liepāja, LV-3401, 

Reģ. Nr.90000329402 

Pasūtītāja kontaktpersona: 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne 

Alpēna, tālrunis (+371) 634 22394, fakss (+371) 634 80252, e-pasts: 

kristine.alpena@lsez.org 

2. Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents 

2.1. Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu 

apvienība, kas piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus. 

2.2. Pretendents ir Piegādātājs, kas iesniedzis piedāvājumu. 

2.3. Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu. 

2.4. Persona, uz kuras iespējām balstās Pretendents (t.sk. apakšuzņēmējs) ir 

persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta 

kvalifikācija atbilst izvirzītajām Pretendenta kvalifikācijas prasībām. 

2.5. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv: 

a. Pretendents ( ja Pretendents ir fiziska persona); 

b. Pretendenta paraksta tiesīga amatpersona ( ja Pretendents ir juridiska 

persona); 

c. Pārstāvēt tiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta “a” un 

“b” apakšpunktā noteikto ( ja Pretendents ir personālsabiedrība); 

d. Visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta “a” un “b” 

apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai 

e. Pretendenta pilnvarota persona. 

3. Saziņa 

3.1. Nolikums ir pieejams Pasūtītāja mājas lapā internetā http://liepaja-

sez.lv/lv/liepajas-sez/iepirkumi/. Jebkurš interesents bez maksas ar iepirkuma 

dokumentāciju (latviešu valodā) un (angļu valodā) var iepazīties, kā arī saņemt 

elektronisko kopiju CD formātā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 

pārvaldes Iepirkuma speciālista kabinetā (1. stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-

3401, katru darba dienu līdz 2016.gada 8. augustam no plkst. 9.00 līdz plkst. 

12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00 (2016.gada 8.augustam līdz plkst. 

11.00).  Noteicošā valoda ir latviešu valoda. 

3.2. Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras 

ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai elektronisko pastu, vai faksu. 

3.3. Saziņas dokuments, nosūtot pa elektronisko pastu, ir uzskatāms par saņemtu 

brīdī, kad Pasūtītājs ir nosūtījis elektronisko pastu, saglabājot izdruku no 

elektroniskā pasta. 

3.4. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad 

nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu. 

3.5. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu. 

mailto:kristine.alpena@lsez.org
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3.6. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz  Nolikumā norādīto 

Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas elektroniskā pasta adresi, 

vai faksa numuru. 

3.7. Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt latviešu valodā  ne 

vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

Pasūtītājs papildu informāciju sniedz maksimāli īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 

(piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

3.8. Ja pasūtītājs sniedz papildus informāciju, tas vienlaikus ar papildus 

informācijas nosūtīšanu Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, 

ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejams Nolikums, norādot 

arī uzdoto jautājumu. 

3.9. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas 

lapā internetā, kur ir pieejams Nolikums. Pasūtītājs ievieto šo informāciju 

mājas lapā internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par 

grozījumiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā. 

4.  Informācija par iepirkuma priekšmetu 

4.1. Iepirkuma priekšmets ir velkoņu nomas un velkoņu pakalpojumu sniegšana 

Liepājas ostā saskaņā ar šī nolikuma Tehnisko specifikāciju (A pielikumu) 

(turpmāk – Pakalpojums). Pakalpojuma iepirkums tiek sadalīts 4  (četrās) daļās, 

ko veido četri atsevišķi iepirkuma priekšmeti  - 1. (pirmā) un 2. (otrā) daļa ir 

velkoņu nomas pakalpojumi, bet 3. (trešā) un 4. (ceturtā) daļa velkoņu 

pakalpojumu sniegšana Liepājas ostā (pēc izsaukuma): 

          4.1.1. 1.(pirmā) daļa – lielā velkoņa pastāvīgā noma  Liepājas ostas akvatorijā.  

          4.1.2. 2.(otrā) daļa – mazā velkoņu pastāvīgā nomas Liepājas ostas akvatorijā. 

          4.1.3. 3.(trešā) daļa – lielā velkoņa pakalpojumu sniegšana Liepājas ostas    

akvatorijā pēc izsaukuma. 

         4.1.4. 4. (ceturtā) daļa – mazā velkoņa pakalpojumu sniegšana Liepājas ostas 

akvatorijā pēc izsaukuma. 

4.2. Iepirkuma daļās norādītie velkoņi ir noteikti ar minimālajā tehniskajām 

prasībām (sk. A pielikumu). 

4.3. Piedāvājuma izvēlēs kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, 

atbilstoši Pasūtītāja izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem. 

4.4. Izsaukuma velkoņiem tiek piedāvāta brīvguļa Liepājas ostā. 

5. Pakalpojuma sniegšanas vieta 

5.1. Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Liepājas ostas akvatorija. 

6. Pakalpojumu sniegšanas termiņš 

6.1. Pakalpojuma līguma  termiņš ir  3 (trīs) gadi  no Pakalpojuma līguma 

noslēgšanas brīža. 

7. Piedāvājums  

7.1. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība 

7.2. Ieinteresētais piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par jebkuru daļu 

vai vairākām daļām vai par visām 4 (četrām ) daļām. 
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Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 8.augustam, 

plkst.11.00, Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvaldē, Fēniksa ielā 4, 

Liepāja, LV-3401, Iepirkumu speciālista kabinetā, 1.stāvā, piedāvājumus 

iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā 

punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Piedāvājumi 

tiek atvērti 2016.gada 8.augustam plkst.11.00, Liepājas speciālās ekonomiskās 

zonas pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, Sēžu zālē 3.stāvā. 

Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. 

7.3. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma 

iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes 

dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši 

pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena. 

7.4. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai 

kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija 

nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod 

atpakaļ Pretendentam . 

8. Piedāvājuma derīguma termiņš 

8.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir, saistošam 

Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 

(deviņdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 

8.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu 

piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus 

pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.  

8.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, 

Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas, 

kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par 

piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma 

derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu. 

9. Piedāvājuma noformējums 

9.1. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo un jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma 

prasībām, latviešu valodā, skaidri salasāmā, bez labojumiem un dzēsumiem, 

drukātā veidā. 

9.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumam ir pievienots/-i 

dokuments/-i svešvalodā/-ās, jāpievieno dokumentu tulkojums latviešu valodā, 

pretējā gadījumā Iepirkumu komisija uzskatīs, ka attiecīgais/-ā dokuments/-i 

nav iesniegts/-i. Pretrunu gadījumā starp dokumentiem latviešu valodā un 

svešvalodā priekšroka tiks dota dokumentiem latviešu valodā. 

9.3. Piedāvājums sastāv no trijām šādām daļām: 

a. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumentiem 

1(viens) oriģināls un 1 (viena) kopija); 

b. Piedāvājuma nodrošinājuma ( 1 (viens) oriģināls un 1(viena) kopija); 

c. Finanšu piedāvājuma (1(viens) oriģināls un 1 (viena) kopija). 
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9.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri 

salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. 

9.5. Piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma lapas numurē 

un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina 

caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver: 

a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu, 

b. Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu 

un paraksta atšifrējumu, 

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

9.6. Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja 

tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par 

kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver: 

a. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, 

b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

9.7. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas 

apliecinājums ietver: 

a. norādi “KOPIJA PAREIZA”, 

b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 

c. apliecinājumu vietas nosaukumu un datumu. 

9.8. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumu procedūrā, Darba uzdevumu – 

Finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas 

tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina: 

a. Pretendents ( ja Pretendents ir fiziska persona), 

b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona ( ja Pretendents ir juridiska 

persona), 

c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta “a” un 

“b” apakšpunktā noteikto ( ja Pretendents ir personālsabiedrība), 

d. visi personu apvienības dalībnieki , ievērojot šī punkta “a” un “b” 

apakšpunktā noteikto ( ja Pretendents ir personu apvienība) vai  

e. Pretendenta pilnvarota persona. 

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu 

apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgās 

personālsabiedrības biedrs un personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta “a” 

un “b” un “e” apakšpunktā noteikto. 

9.9. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto 

dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu 

apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts un caurauklots. 

a. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda: 

b. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese, 
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c. Pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un telefona numuru, 

d. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru ( ja Pretendents ir 

juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu ( ja 

Pretendents ir fiziska persona) un adresi, 

e. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa 

numuru), 

f. atzīmi “Piedāvājums iepirkumam velkoņu nomas un velkoņu 

pakalpojumu sniegšana Liepājas ostā ”. Neatvērt līdz 2016.gada 

8.augustam plkst.11.00. 

9.10. Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, 

no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā – piedāvājuma kopijas. 

Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda: 

a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”; 

b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu; 

c. atzīmi “Piedāvājums iepirkumam Velkoņu pakalpojumu sniegšana 

Liepājas ostā ”. Identifikācijas Nr. LSEZ2016/2/K. 

9.11. Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu 

oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi 

norāda: 

a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”; 

b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu; 

c. piedāvājuma nosaukumu ( “Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma 

procedūrā un Atlases dokumenti”, “Piedāvājuma nodrošinājums”, 

“Tehniskais piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums” ) 

10. Piedāvājuma nodrošinājums 

10.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu  

EUR 3 000 ( trīs tūkstoši euro) par iepirkuma 1. (pirmo) daļu, un EUR 1 500 

(viens tūkstotis pieci simti euro) par iepirkuma 2. (otro) daļu, un EUR 3 000 

(trīs tūkstoši euro) par iepirkuma 3. (trešo) daļu, un EUR 1 500  (viens tūkstotis 

pieci simti euro) par iepirkuma 4.(ceturto) daļu. Piedāvājuma nodrošinājumu 

izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas 

Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, tās filiāle vai ārvalsts bankas 

filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir 

uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā1 un tam ir 

jāatbilst Piedāvājuma garantijas veidnei C2 (sk. C pielikumu)  vai Piedāvājuma 

nodrošinājuma veidnē paredzētajiem noteikumiem. Pretendents var ieskaitīt 

piedāvājuma nodrošinājumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes 

AS “Swedbank” kontā Nr. LV12HABA0001407037000, ar norādi 

“Piedāvājuma nodrošinājums par iepirkuma 1. (pirmo) un/vai 2. (otro) un/vai 3. 

(trešo) un/ vai 4. (ceturto) daļu ar iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2016/2/K”. 

10.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jāstājas spēkā līdz piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām un jābūt spēkā vismaz līdz ātrākajam no šādiem nosacījumiem: 

                                                           
1 Bankas un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu 

sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi: 
http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu-sniedzeji-no-eez/pakalpojumu-sniegsanas-briviba.html 
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a. līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma 

termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis 

Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs; 

b. līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir atzīts par uzvarētāju , saskaņā ar 

iepirkuma īguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu 

(ja tāds paredzēts iepirkuma līguma projektā) vai 

c. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 

10.3. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam ai Pasūtītājs ietur Pretendenta 

iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma 

nodrošinājums; 

b. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles 

kritēriju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktā termiņā nav 

iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā 

paredzēto līguma nodrošinājumu; 

c. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles 

kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajā termiņā. 

10.4. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentam šādā kārtībā: 

a. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, pēc 

iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas; 

b. Pārējiem Pretendentiem – pēc iepirkuma procedūras beigām; 

c. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām. 

11. Līguma izpildes garantija 

11.1. 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs 

iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju avansa maksājuma apjomā 

atbilstoši Speciālo noteikumu 11.1.apakšpunktā noteiktajam. Līguma izpildes 

garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas 

Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka/bankas filiāle/ārvalsts bankas 

filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas 

Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi 

pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Līguma izpildes 

garantijai ir jābūt sagatavotai, atbilstoši  Līguma izpildes garantijas veidni C3 

(sk. Nolikuma C pielikumu) : 

         11.1.1. Līguma izpildes garantija 1.(pirmajai) daļai  ir  100 000 euro (viens 

simts tūkstoši euro); 

         11.1.2. Līguma izpildes garantija 2.(otrajai) daļai ir 75  000 euro (septiņdesmit 

pieci  tūkstoši   euro); 

         11.1.3.Līguma izpildes garantija 3. (trešajai) daļai ir 15 000 euro (piecpadsmit 

tūkstoši   euro); 

         11.1.4. Līguma izpildes garantija 4.(ceturtajai) daļai ir 25 000 euro (divdesmit 

pieci tūkstoši euro). 
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11.2. Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā visā 

ieprikuma līguma darbības laikā. 

11.3. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai saņemtu ieturētu 

līgumsodu, saņemtu zaudējumu atlīdzību vai citas Pasūtītājam, pamatojoties uz 

Līgumu, pienākošās summas. 

12.Pretendenta izslēgšanas nosacījumi 

12.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī 

neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 

         12.1.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai 

lēmuma pieņemšana vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu, ar 

tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un 

kļuvis neapstrīdamas, ir atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos 

nodarījumos, krāpnieciskās darbības finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, un no dienas, kad kļuvis 

neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu saistībā ar 

minētajiem pārkāpumiem, līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 

mazāk kā 3 ( trīs ) gadi līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai; 

         12.1.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas 

spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir  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 un no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai 

citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem 

pārkāpumiem, līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši mazāk kā 18 ( 

astoņpadsmit ) mēneši līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai; 

         12.1.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas 

spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu 

konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras 

mērķis ir ierobežots pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai 

horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, 

konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no 

naudas soda un no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas 

kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem 

pārkāpumiem, līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši mazāk kā 12 ( 

divpadsmit ) mēneši līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai; 

         12.1.4. Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai 

pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība pret 

Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes 

beigu termiņam Pretendents būs likvidēts; 

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

patstāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā patstāvīgā dzīvesvieta 

nav Latvija), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 (viens simts 

piecdesmit euro) eiro; 

12.2. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai 

vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju. 
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12.3. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi attiecas uz: 

a. Pretendentu ( ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), 

personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem ( ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības 

dalībniekiem ( ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība); 

b. Personām ( t.sk. apakšuzņēmējiem) , uz kuru iespējām Pretendents 

balstās.2 

13. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 

13.1. Pretendents var nodrošināt Tehniskajās specifikācijās noteiktajām minimālajām 

prasībām atbilstošu velkoni. 

13.2. Pretendents Pakalpojumu sniegšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties 

uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents 

balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst 

Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka 

viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.3 

14. Iesniedzamie dokumenti 

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojumi tādā secībā, kāda tie ir 

uzskaitīti šajā punktā. 

14.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā 

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši pielikuma 

veidnei C1 (sk. Nolikuma C pielikumu). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma 

procedūrā iesniedz kopā ar: 

a. Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendentu 

izslēgšanas nosacījumu neattiecināmību uz Pretendentu/ Personām (t.sk. 

apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstās un 

Pretendenta/ Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru iespējām 

Pretendents balstās, kvalifikācijas dokumentiem). 

b. Dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus 

parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu 

caurauklojumus apliecinājušas personas tiesības pārstāvēt Pretendentu 

iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz 

atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku 

paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā 

personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka persona, 

jāiesniedz dokumentus vai dokumenti, kas apliecina šīs personas 

tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu 

apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas 

personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru 

parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo 

juridisko personu. 

                                                           
2 Pretendentu izslēgšanas nosacījumi nav attiecināmi uz tādām Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), kuras ir 

piesaistītas tikai kādu noteikto darbu veikšanai, bet ar to iespējām netiek apliecināta pretendenta atbilstību 

kvalifikācijas prasībām. 
3 Minēto prasību var apliecināt pats Pretendents vai Pretendents kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, 

piemēram, apvienojoties personu apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi ( t.sk. finansiālajām 

saistībām), uz līguma slēgšanas brīdi veidojot personu apvienību un sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas 

apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tie nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē. 
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14.2. Dokumenti, kas apliecina Pretendentu izslēgšanas nosacījumu 

neattiecināmību; 

          14.2.1. Nolikuma 12.1.apakšpunkta prasības neattiecināmību Pretendents 

apliecina ar atbilstoši aizpildītu un parakstītu Pieteikuma dalībai iepirkuma 

procedūrā (veidne C1) un Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās – ar 

atbilstoši aizpildītu un parakstītu Apakšuzņēmēja/ Personas, uz kuras iespējām 

pretendents balstās, apliecinājumu (veidne C 3). 

          14.2.2. Ja pasūtītājs publiskajā datubāzē nevar pārliecināties par Nolikuma 

12.1.2.apakšpunkta prasību neattiecināmību, tas pieprasa izziņu no Valsts darba 

inspekcijas, kura apliecina, ka Pretendents un Personas, uz kuru iespējām 

balstās, nav sodīts par Nolikuma 12.1.2.apakšpunktā minētajiem darba tiesību 

pārkāpumiem Latvijā. Ārvalstī reģistrētiem (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) 

Pretendentam un Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās ( ja tas/tie ir 

reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir tā/to pastāvīgā dzīvesvieta) jāiesniedz izziņu no 

attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas, kas apliecina, ka Pretendents un 

Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav sodīti par Nolikuma 

12.1.2.apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem attiecīgajā ārvalstī. 

         14.2.3. Par Nolikuma 12.1.3.apakšpunktā minēto prasību neattiecināmību 

Pasūtītājs pārliecinās publiskajās datubāzēs. Ārvalstī reģistrētam (atrodas 

pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam un Personām, uz kuru iespējām 

Pretendents balstās ( ja tas/ tie ir reģistrēts/-i ārvalstī vai ārvalstī ir tā/to 

pastāvīgā dzīvesvieta) jāiesniedz izziņu no attiecīgās ārvalsts kompetentās 

institūcijas, kas apliecina, ka Pretendents un Personas, uz kuru iespējām 

Pretendents balstās, nav sodīti par Nolikuma 12.1.3.apakšpunktā minētajiem 

konkurences tiesību pārkāpumiem attiecīgajā ārvalstī. 

         14.2.4. Ja Pasūtītājs publiskajā datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 

12.1.4.apakšpunkta prasību neattiecināmību, tas pieprasa, lai Pretendents 

iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms iesniegšanas dienas 

izdevusi kompetentā institūcija, kas apliecina , ka Pretendentam un Personām, 

uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process ( 

izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits 

līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērts uz parādnieka iespējamā bankrota 

novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu, nav apturēta vai pārtraukta to 

saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par to bankrotu, un tie neatrodas 

likvidācijas stadijā. 

14.3. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 

12.1.5.apakšpunkta prasību neattiecināmību4, tas pieprasa, lai Pretendents 

iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms iesniegšanas dienas: 

          14.3.1. izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas apliecina, 

ka Pretendentam un Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem) , uz kuru iespējām 

Pretendents balstās (neatkarīgi no tā, vai tas/tā reģistrēts/-as Latvijā vai Latvijā 

atrodas tā/to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 

EUR 150 ( viens simts piecdesmit euro); 

                                                           
4 Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem 

personālsabiedrības biedriem, savukārt ja Pretendents ir personu apvienība, par visiem personu apvienības 

dalībniekiem. 
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         14.3.2. izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka 

ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam un Personām 

(t.sk. apakšuzņēmējiem)5, uz kur iespējām Pretendents balstās (ja tas/tās ir 

reģistrēts/-as ārvalstī ir tā/to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav 

nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādu, kas kopsummā pārsniedz EUR 150 (viens simts piecdesmit euro). 

14.4. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti 

14.5. Citā valstī kompetentās iestādes izsniegtas reģistrācijas apliecības vai izziņas 

apliecināta kopija6, kas apliecina, ka Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras 

iespējām Pretendents balstās, ir reģistrēta normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 

un joprojām darbojas (attiecās uz ārvalstī reģistrēto (atrodas pastāvīgā 

dzīvesvieta) Pretendentu, ārvalstī reģistrēto personālsabiedrību un visiem 

personālsabiedrības ārvalstī reģistrētajiem (atrodas patstāvīgā dzīves vieta) 

biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai arī ārvalstī reģistrēto 

personu apvienību un visiem personu apvienības ārvalstī reģistrētajiem (atrodas 

patstāvīgā dzīves vieta) dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība). 

14.6. Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības 

dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), 

vai apakšuzņēmēja un citu personu (Personas, uz kur iespējām Pretendents 

balstās) attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija 

vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga 

dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts7normatīvie tiesību akti paredz 

profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu 

izsniegšanu. 

14.7. Pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums, par to, ka viņa īpašumā vai tiesiskajā 

valdījumā, turējumā atrodas piedāvājuma atbilstošs velkonis, un ka viņš spēs 

līguma darbības laikā nodrošināt Pasūtītāju ar aizvietotājvelkoni. 

15.Tehniskais piedāvājums  

15.1. Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju (A pielikums). 

16. Finanšu piedāvājuma vērtēšana 

16.1.  Finanšu piedāvājumā jānorāda – pirmajai un otrajai daļai kopējā diennakts ( 24 

h - divdesmit četras stundas) nomas maksa, bet trešajai un ceturtajai daļai 

piedāvātā cena par 1 h (vienas stundas) tauvošanas darbu un 

mobilizācijas/demobilizācijas izmaksas. Finanšu piedāvājums jāsagatavo 

atbilstoši izvēlētajai daļai un atbilstošai B pielikuma veidnēm. Iepirkuma 

pirmajai un otrajai daļai Pretendentam ir tiesības piedāvājumā papildus norādīt 

vienu pazeminātu nosacījuma cenu, kas kļūst saistoša tikai gadījumā, ja šis 

pretendents konkursa rezultātā iegūst tiesības slēgt līgumu par abām šīm daļām. 

16.2.  Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN.  

                                                           
5 Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts 

normatīvie tiesību akti neparedz,  ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas 

iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās 

dzīvesvietas) valstī. 
6 Apliecina Pretendents/ Persona (t.sk.apakšuzņēmējs) uz, kuras iespējām Pretendents balstās 
7 Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts 
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16.3.  Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu.  

16.4. Iepirkuma trešajai un ceturtajai daļai mobilizācijas cenā ietilpst 3 h (trīs stundu) 

gaidīšanas laika izmaksas velkonim ierodoties Liepājas ostā. 

16.5.  Iepirkumu komisija, salīdzinot piedāvājumus savā starpā izvēlas saimnieciski 

izdevīgāko piedāvājumu. 

16.6.  Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu 

piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. 

16.7.  Iepirkuma komisija, nosakot saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, izmanto 

šādu vērtēšanas kritēriju ar attiecīgu maksimālo piešķiramo punktu skaitu. 

1. (pirmā)  daļa – Lielā velkoņa  pastāvīgā noma Liepājas ostas akvatorijā: 

Nr.p.k.  

Kritēriji 

 

Kritēriju īpatsvars 

Kritēriju skaitliskais 

vērtējuma 

diapazons 

A Piedāvātā kopējā diennakts (24h)  

nomas maksa  

 

80 

 

80 

B Jauda (ZS) Power (HP) 

 Min 4000  

 4100 vai lielāks 

 

 

10 

 

0 

1-10 

 

C Slīdraga spriegojums (Bolard pull) 

 Min 40 t 

 41 t vai lielāks 

 

 

10 

 

0 

1-10 

 

 

Maksimālais iespējamais punktu skaits 

 

100 % 

 

100  

 

2. (otrā)  daļa – Mazā velkoņa pastāvīgā noma Liepājas ostas akvatorijā : 

Nr.p.k.  

Kritēriji 

 

Kritēriju īpatsvars 

Kritēriju skaitliskais 

vērtējuma 

diapazons 

A Piedāvātā kopējā diennakts (24 h) 

nomas maksa  

 

80 

 

80 

B Jauda (ZS) Power (HP) 

 Min 1700  

 1800 vai lielāks  

 

 

10 

 

0 

1-10 

 

C Slīdraga spriegojums (Bolard pull) 

 Min 30 t 

 31 t vai lielāks 

 

10 

 

0 

1-10 

 

   



 

 

 

14 

 

 

Maksimālais iespējamais punktu skaits 100 % 

 

100 

 

3. (trešā)  daļa -  Lielā velkoņa pakalpojumu sniegšana Liepājas ostas akvatorija 

pēc izsaukuma: 

Nr.p.k.  

Kritēriji 

 

Kritēriju īpatsvars 

Kritēriju skaitliskais 

vērtējuma 

diapazons 

A Piedāvātā cena = ( mob.+3h* x 1 h 

likme) 

 par 1 h tauvošanas darbā  

 demobilizācijas/mobilizācijas 

izmaksas  

 

 

 

80 

 

 

80 

B Jauda (ZS) Power (HP) 

 Min 4000  

 4100 vai lielāks 

 

 

10 

 

0 

1-10 

 

C Slīdraga spriegojums (Bolard pull) 

 Min 40 t 

 41 t vai lielāks 

 

 

10 

 

0 

1-10 

 

 

Maksimālais iespējamais punktu skaits 

 

100 % 

 

100  

 

4. (ceturtā)  daļa - Mazā velkoņa pakalpojumu sniegšana Liepājas ostas 

akvatorijā pēc izsaukuma: 

Nr.p.k.  

Kritēriji 

 

Kritēriju īpatsvars 

Kritēriju skaitliskais 

vērtējuma 

diapazons 

A Piedāvātā cena = ( mob.+2h* x 1 h 

likme) 

 par 1 h tauvošanas darbā 

 demobilizācijas/mobilizācijas 

izmaksas  

 

 

 

80 

 

 

80 

B Jauda (ZS) Power (HP) 

 Min 1700  

 1800 vai lielāks 

 

 

10 

 

0 

1-10 

 

C Slīdraga spriegojums (Bolard pull) 

 Min 30 t 

 

 

 

0 
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 31 vai lielāks 10 1-10 

 

 

Maksimālais iespējamais punktu skaits 

 

100 % 

 

100  

 

1. A = Piedāvātā cena; 

A= A ZEM/ A pied  x N 

( Azem  - viszemākā piedāvātā cena ; Apied – vērtējamā piedāvājuma cena; N – kritērija 

maksimālā skaitliskā vērtība) 

*3 h ir vidējās darba stundas Liepājas ostas akvatorijā. 

* 2 h ir vidējās darba stundas Liepājas ostas akvatorijā. 

B - Jauda (ZS) 

Par katriem papildus 100 ZS (simts zirgspēkiem), kas pārsniedz vērtēšanas kritēriju 

tabulās norādītos minimālos 4000 ZS  (četri tūkstoši zirgspēku) vai 1700 ZS (tūkstoš 

septiņi simti zirgspēku) , tiek piešķirts 1 (viens) punkts. Maksimālais iegūstamais 

punktu skaits ir 10 (desmit) punkti. 

C- Slīdraga spriegojums  

Par katru papildus tonnu, kas pārsniedz vērtēšanas kritēriju tabulās norādītās 

minimālās 40 t (četrdesmit tonnas) vai 30 t (trīsdesmit tonnas), tiek piešķirts 1 (viens) 

punkts. Maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 10 (desmit)  punkti.  

Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana: 

1. A+B+C =D  

(D pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums) 

16.8. Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts piedāvājums, kurš 

atbilstoši nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem ieguvis visaugstāko 

galīgo vērtējumu. 

16.9. Iepirkuma pirmajā un otrajā daļā Pretendentam ir tiesības piedāvājumā 

papildus norādīt vienu pazeminātu nosacījuma cenu, kas kļūst saistoša tikai  

gadījumā, ja šis pretendents konkursa rezultātā iegūst tiesības slēgt līgumu par 

abām šīm daļām. 

16.10.  Pretendentam ir iespēja iepazīties ar Metodoloģijas skaidrojumu piedāvājumu 

vērtēšanā, ja kāds no pretendentiem ir piedāvājis nosacījuma cenu kādā no 

iepirkuma daļām (sk. Pielikumu E). 

17. Piedāvājuma izvērtēšana 

17.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkumu komisija slēgtā sēdē veic piedāvājumu 

izvērtēšanu. 

17.2. Iepirkumu komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma 

procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām 

prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma 

nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā 

noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 
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17.3. Iepirkumu komisija pārbauda, vai Pretendenti un Personas (t.sk. 

apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav piedalījušies kādā 

no iepriekšējām šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras 

dokumentu izstrādāšana. Ja Pretendents vai Persona ( t.sk. apakšuzņēmēji), uz 

kuru iespējām balstās, ir piedalījušies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma 

projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanas un ja tas 

šim piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādejādi kavējot , 

ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek 

noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās  

Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas 

attiecīgajam piegādātajam dotu jebkādas priekšrocības iepirkuma procedūrā, 

tādejādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci. 

17.4. Iepirkumu komisija publiskās datubāzēs pārbauda, vai Pretendenti, 

personālsabiedrības biedri, personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) un Personas (t.sk. 

apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav apturēta 

saimnieciskā darbība un nav nodokļu parādi, t.sk. valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas pārsniedz EUR 150 (viens simts 

piecdesmit euro). 

17.5. Izskatot Pretendenta atlases dokumentus, iepirkuma komisija pārbauda, vai 

Pretendents un Personas ( t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendenti 

balstās, neatbilst citiem Pretendentu izslēgšanas nosacījumiem un atlasa 

Pretendentus. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas 

dokumentos informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents 

vai kompetentā institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto 

informāciju. 

17.6. Pretendentu piedāvājumi tiek noraidīti, ja Pretendenti vai Personas (t.sk. 

apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendents balstās: 

a. Nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina neattiecināmību Pretendentu 

izslēgšanas nosacījumiem vai atbilst Pretendentu izslēgšanas 

nosacījumiem vai  

b. nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst 

Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai 

c. ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai. 

17.7. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Finanšu piedāvājuma formas 

atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Finanšu 

piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti. 

17.8. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var 

tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir 

būtiska.   

17.9. Ja nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām vai kandidāti neatbilst 

izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu 

izbeigt iepirkuma procedūru, par to atbilstoši informējot visus pretendentus.  

17.10. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām .  
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17.11. No piedāvājuma, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Iepirkumu 

komisija izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. 

17.12.  Vērtējot piedāvājumu, Iepirkumu komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto 

pakalpojumu kopējo cenu bez PVN. 

17.13. Ja iepirkumu komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, 

tas tiek noraidīts. Ja iepirkumu komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par 

nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas 

rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem 

piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, 

kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma 

un pierādījuma iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai tajā  

gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos 

risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, 

kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.   

18.  Iepirkuma līgums   

18.1. Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu 

slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši D pielikumā esošajām iepirkuma līguma  

veidnēm par   Pretendenta izvēlēto iepirkuma daļu vai daļām. 

18.2. Ja Pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz 

pasūtītājam ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā. 

18.3. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt līgumu, Pasūtītājs slēdz līgumu ar 

nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, vai 

pārtrauc Iepirkuma procedūru. Ja Pasūtītājs  izvēlas slēgt iepirkuma līgumu ar 

nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, tas 

atkārtoti nosūta paziņojumus par pieņemto lēmumu Pretendentiem un publicē 

laikrakstos, kā arī mājaslapās internetā. 

18.4. Ja līgums tiek slēgts ar personu grupu, to paraksta katrs personu grupas 

dalībnieks. Šajā gadījumā līgums tiek papildināts ar nosacījumiem, ka par 

līgumā noteikto pienākumu un saistību izpildi, kā arī par nodarītajiem 

zaudējumiem grupas dalībnieki atbild solidāri. 

18.5. Pretendentam, kuram tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu, pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma jāiesniedz papildus 2 (divas) iesniegtā piedāvājuma kopijas 

(papīra formātā), kas tiks pievienotas kā līguma pielikums, un 1 (viena) 

elektroniski ierakstīta PDF formātā CD datu nesējā. 

19. Pielikumi 

19.1. Nolikumam pievienoti 5 pielikumi: 

19.1.1. A pielikums - Tehniskā specifikācija; 

19.1.2. B pielikums Finanšu piedāvājuma veidnes; 

         19.1.3. C pielikums – Veidņu paraugi piedāvājuma sagatavošanai; 

         19.1.4. D pielikums – Iepirkuma līguma projekta veidnes; 

         19.1.5. E pielikums – Metodoloģijas skaidrojums pretendentu piedāvājumu                 

vērtēšanā, ja kāds no pretendentiem ir piedāvājis nosacījuma cenu. 


