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1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona
1.1. Pasūtītājs:
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, Fēniksa iela 4, Liepāj, LV3401, reģ. Nr.90000329402.
Pasūtītāja kontaktpersona Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvaldes
iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna, tālrunis (+371) 634 22394, (+371) 634
80252, e-pasts: kristine.alpena@inbox.lv
1.2. Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu
apvienība, kas piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus.
1.3. Pretendents ir Piegādātājs, kas iesniedzis piedāvājumu.
1.4. Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu.
1.5. Persona, uz kuras iespējām balstās ir persona (t.sk. apakšuzņēmējs) , uz kuras
iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu , ka Pretendenta kvalifikācija
atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām.
1.6. 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 pilnvarotā persona.
2.Saziņa
2.1. Nolikums ir pieejams Pasūtītāja mājas lapā internetā http://liepajasez.lv/lv/sez/iepirkumi. Jebkurš interesents bez maksas ar konkursa
dokumentāciju (latviešu 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 14.aprīlim no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst.
13.00 līdz plkst. 16.00 (2016.gada 15.aprīlim līdz plkst. 11.00).
2.2.

Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma
procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai elektronisko pastu, vai
faksu.

2.3.

Saziņas dokumentus, nosūtot pa elektronisko pastu, ir uzskatāms par saņemtu
brīdī, kad Pasūtītājs ir nosūtījis elektronisko pastu, saglabājot izdruku no
elektroniskā pasta.

2.4.

Saziņas dokumentus, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad
nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.

2.5.

Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu.
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2.6. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto
Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas elektroniskā pasta adresi,
vai faksa numuru.
2.7. Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai faksu uz Ieinteresētā
piegādātāja pasta adresi vai faksa numuru, ko Ieinteresētais piegādātājs,
saņemot Nolikumu.
2.8. Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt 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.
2.9. Ja Pasūtītājs sniedz papildus informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas
nosūtīšanu Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo
informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejams Nolikums, norādot arī uzdoto
jautājumu.
2.10. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas
lapā internetā, kur ir pieejams Nolikums, kā arī informācija par grozījumiem,
tiek nosūtīta visiem ieinteresētajiem piegādātājiem.
3. Informācija par iepirkuma priekšmetu
3.1. Iepirkuma priekšmets – Naftas atkritumu savācēj kuģa “Gunta” remonts ar
dokošanu, saskaņā ar Darba uzdevuma - finanšu piedāvājuma formu (Pielikums
Nr. 5) .
3.2. Iepirkumā paredzēto remonta darbu veidi, apjomi un citas prasības norādītas šī
nolikuma pielikumos, kas kalpo par pamatu piedāvājuma sagatavošanai un
remontdarbu izpildei.
3.3. Remonta izpildes vietas – Liepājas osta, tai skaitā Liepājas speciālās
ekonomiskās zonas pārvaldes piestātne Nr. 27, krasta zona vai Pretendenta
piedāvātā remonta vieta.
3.4.

Saskaņā ar Latvijas Jūras administrācijas kuģošanas drošības inspekcijas
2011.gada 28.jūlijā izsniegto Kuģošanas spējas apliecību Nr.11.0111.06 naftas
atkritumu savācēj kuģim “Gunta” kuģošanas atļauta Liepājas ostas akvatorijā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Pretendentam ir jāpārliecinās, ka Latvijas Jūras
administrācijas izsniegs atļauju kuģa vienreizējam pārgājienam uz Pretendenta
izvēlēto ostu (remonta vietu) Latvijas Republikā un atpakaļ uz pieraksta ostu
Liepāja. Pretendents ir atbildīgs par kuģa drošu pārgājienu, izpilda Latvijas
Jūras administrācijas pieprasītos drošības pasākumus par saviem finanšu
līdzekļiem. Veic papildus kuģa apdrošināšanu pārgājieniem abos virzienos, kā
atlīdzības saņēmēju norādot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi.
Apdrošināšanas apmērs tiek saskaņots pie līguma parakstīšanas.

3.5. Iepirkuma izpildes termiņi:
3.5.1.Naftas atkritumu savācēj kuģa “Gunta” remonts ar dokošanu ir jāuzsāk
2016.gada 5.maijā.
3.5.2.Naftas atkritumu savācēj Kuģa “Gunta” remonts ar dokošanu jāpabeidz
līdz 2016.gada 27.maijam
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4. Piedāvājums
4.1. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība
4.1.1. Ieinteresētais piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.
4.1.3. Piedāvājums tiks atvērts 2016.gada 15.aprīlī, plkst.11.00 Liepājas
speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepāja, LV- 3401, Sēžu
zālē, 3.stāvā. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.
4.2.

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.

4.3.

Piedāvājums, kas iesniegts 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.
5. Piedāvājuma derīgums termiņš

5.1.

Pretendenta piedāvājums ir spēkā un saistošs tā iesniedzējam līdz iepirkuma
līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

5.2.

Ja iepirkuma līgumu nevar noslēgt Iepirkuma dokumentos paredzētajā termiņā
objektīvu iemeslu dēļ, Pasūtītājs var prasīt Pretendentam pagarināt
piedāvājuma derīguma termiņu. Pretendentam, kas piekritīs pagarināt
piedāvājuma derīguma termiņu, nebūs tiesības veikt izmaiņas piedāvājuma
dokumentos.

5.3.

Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu,
Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam.
6. Piedāvājuma noformējums

6.1.

Piedāvājums sastāv no trīs šādām daļām:

a. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumu procedūrā un Atlases
dokumentiem (1 (viens) oriģināls un 1(viena) kopija;
b. Apakšuzņēmēju saraksts un apakšuzņēmēju apliecinājums (1 (viens)
oriģināls un 1(viena) kopija;
c. Darba uzdevums- finanšu piedāvājuma forma (1 (viens) oriģināls un 1(viena)
kopija.
6.2. Piedāvājums jāsagatvo latviešu valodā, datorrakstā tam jābūt skaidri
salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
6.3.

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.
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6.4.

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.

6.5.

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.

6.6.

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.
6.7.

6.8.

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.
Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:
a. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese,
b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un telefona numuru,
c. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru ( ja Pretendents ir
juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu ( ja
Pretendents ir fiziska persona) un adresi,
d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa
numuru),
a. atzīmi “Naftas atkritumu savācēj kuģa “Gunta” remonts ar dokošanu” .
Neatvērt līdz 2016.gada 13.aprīlim lkst.11.00.

6.9.

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”;
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b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu;
c. atzīmi “Naftas atkritumu savācēj kuģa “Gunta” remonts ar dokošanu”.
Identifikācijas Nr. LSEZ2016/3/K.
6.10. 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”, “Darba uzdevumu Tāme” )
7. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi
7.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī
neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:
7.1.1. 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 korektīvā 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 3 ( trīs ) gadi;
7.1.2. 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 18 mēneši;
7.1.3. 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 12 mēneši:
7.1.4. 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;
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7.1.5. 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
eiro;
7.1.6. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas
novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
7.2. 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.
8. Pasūtītāja nosacījumi
8.1. Iepirkuma līguma izpildes laikā Pasūtītājs nepieciešamības gadījumos Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var izmantot pasūtītāja rezervi
nepārsniedzot 5 % (piecus procentus) no Pretendenta norādītās iepirkuma
līgumcenas šādiem remontdarbiem:
8.2.1. Tādus papildus darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji bija iekļauti šī
iepirkuma remonta darba uzdevumā – tāmes formā, par kuriem bija rīkota
iepirkuma procedūra, bet šo remontdarbu faktiskos apjomus nebija iespējams
precīzi uzmērīt vai noteikt, bet šo remontdarbu faktiskos apjomus nebija
iespējams precīzi uzmērīt vai noteikt, šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu
tiks ņemtas Pretendenta piedāvātās vienību cenas darbiem.
8.2.2. Neparedzēto remontdarbu izmaksu segšanai, kas netika iekļauti šī
iepirkuma remonta darba uzdevumā – tāmes formā un nebija norādīti to
apjomi, par kuriem nebija rīkota iepirkuma procedūra, jo nebija iespējams
konstatēt vai iepriekš paredzēt šo darbu nepieciešamību, šo darbu izmaksu
aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Pretendenta piedāvātās cenas atbilstoši tirgus
cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem. Ja Pretendents ar nodomu vai
neuzmanības dēļ būs kļūdījies remontdarbu, remontmateriālu vai darbaspēka,
vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.
8.2. Remontdarbu apjomi var tikt samazināti, ja remontdarbu izpildes gaitā atklājas,
ka izpildītāja tāmes norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos
gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes.
8.3. Garantijas termiņš uz izpildītajiem darbiem ir 12 (divpadsmit mēneši).
9. Pretendenta kvalifikācijas prasības
9.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības
veikšanai
9.1.1.Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības
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dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī Personas (t.sk.
apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendents balstās, normatīvajos tiesību
aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā
ārvalstīs.
9.1.2.Pretendents, personāls sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks
(ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai
Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kura iespējām Pretendents balstās, kas sniegs
pakalpojumus, kuru sniegšanai nepieciešama reģistrācija Latvijas Jūras
administrācijā vai citas Latvijas Jūras Administrācijas pilnvarotas klasifikācijas
sabiedrības uzņēmuma atbilstības apliecība par tiesībām veikt kuģa remontu,
vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai
cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz
profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu
izsniegšanu.
9.2. Pretendenta rīcībā ir jābūt pietiekamiem vai jābūt pieejamiem pietiekamiem
tehniskiem un darbaspēka resursiem, lai nodrošinātu naftas atkrituma savācēj
kuģa “Gunta” remontu ar dokošanu pilnā apjomā, kvalitātē un termiņā.
9.3. Pretendenta īpašumā jāatrodas dokam. Pretendentam, kura īpašumā neatrodas
doks, jāiesniedz vienošanās protokols par doka nomu līguma izpildes laikā.
9.4. Pretendents iesniedz visu pieprasīto informāciju un iesniegtā informācija, lai
apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībās.
10. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli
10.1. Pretendenta 3 (trīs) gadu vidējais finanšu apgrozījumus par komercdarbību, kas
attiecas uz kuģu remontu pakalpojumu sniegšanu , par pēdējiem (2013., 2014.,
2015.) 3 (trīs) gadiem ir lielāks par piedāvāto pakalpojumu cenu bez
pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) apmērā. Jaundibinātiem
uzņēmumiem/ uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem,
informācija jāiesniedz par visu darbības periodu.
11. Iesniedzamie dokumenti
11.1. Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā
tie ir uzskaitīti šajā punktā.
11.2. Pieteikums dalībai iepirkumu procedūrā
Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumu procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei
Nolikuma pielikumā Nr.3. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumu 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
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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.
11.3. Dokumenti, kas apliecina Pretendentu izslēgšanas nosacījumu neattiecināmību
11.4. Nolikuma 7.1.apakšpunkta prasības neattiecināmību Pretendents apliecina ar
atbilstoši aizpildītu un parakstītu Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā (
Pielikums Nr.3) un Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās – ar
atbilstoši aizpildītu un parakstītu Apakšuzņēmēja/Personas, uz kuras iespējām
pretendents balstās, apliecinājumu (Pielikums Nr.4).
11.5. Ja pasūtītājs publiskajā datubāzē nevar pārliecināties par Nolikuma
7.1.2.apakšpunkta prasību neattiecināmību, tas pieprasa izziņu no Valsts darba
inspekcijas, kura apliecina, ka Pretendents un Personas, uz kuru iespējām
balstās, nav sodīts par Nolikuma 7.1.2.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
7.1.2.apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem attiecīgajā ārvalstī.
11.6. Par Nolikuma 7.1.3.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 7.1.3.apakšpunktā minētajiem konkurences tiesību pārkāpumiem
attiecīgajā ārvalstī.
11.7. Ja Pasūtītājs publiskajā datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma
7.1.4.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.
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11.8. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma
7.1.5.apakšpunkta prasību neattiecināmību, tas pieprasa, lai Pretendents
iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms iesniegšanas dienas:
12.5.1. 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);
12.5.2. izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka
ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam un Personām
(t.sk. apakšuzņēmējiem), 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).
11.9. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par
personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt ja
Pretendents ir personu apvienība, par visiem personu apvienības dalībniekiem.
11.10.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.
12. Pretendentu kvalifikācijas dokumenti
12.1. Citā valstī kompetentās iestādes izsniegtas reģistrācijas apliecības vai izziņas
apliecināta kopija, 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).
12.2. 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 valsts1normatīvie tiesību akti
paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu
dokumentu izsniegšanu.
12.3. Izziņu par Pretendenta un/ vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās,
apgrozījumu par 3 (trīs) gadu komercdarbību, kas attiecas uz kuģu remontu
pakalpojumu sniegšanu, par pēdējiem (2013., 2014., 2015). Jaundibinātiem

1

Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts
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uzņēmumiem/ uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem,
informācija jāiesniedz par visu darbības periodu.
12.4. Latvijas Jūras administrācijas vai citas Latvijas Jūras administrācijas
pilnvarotas kvalifikācijas sabiedrības uzņēmuma atbilstības pretendenta
apliecināta kopija par tiesībām veikt kuģa remontus.
Licencētas firmas izsniegta sertifikāta apliecināta kopija speciālistiem par
tiesībām veikt atbildīgu kuģu konstrukciju metināšanu visos tehniskos
stāvokļos.
12.5. Informācijai vai Pretendents Kuģa remontu veiks savā īpašumā/lietošanā
esošajā dokā vai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas piestātnē Nr.27 (vai ir
tāda, un kādi nosacījumi ir tieši par remontdarbu veikšanu).
12.6. Apliecinājumu, ka Pretendenta rīcībā ir pietiekami vai jābūt pieejamiem
pietiekamiem tehniskiem un darbaspēka resursiem, lai nodrošinātu šajā
iepirkumā remontdarbu izpildi pieprasītājā apjomā, kvalitātē un termiņā.`
12.7. Informācijai vai Pretendents Kuģa remontu veiks savā īpašumā/lietošanā
esošajā dokā vai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes piestātnē
Nr.27.
Ja pretendents Kuģa remontu veiks savā īpašumā vai lietošanā esošajā dokā,
jāiesniedz:


Detalizēta informācija par doka izmaksām tai skaitā, izmaksas par doku dienā,
Kuģa remonta laikā dokā un kopējā summa par doka izmantošanu;



Apliecinājums, ka Pretendenta īpašumā atrodas doks. Pretendentam, kura
īpašumā neatrodas doks, jāiesniedz vienošanās protokols par doka nomu
līguma izpildes laikā.

12.8. Ja Pretendents, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi, paredz balstīties uz citu
piegādātāju iespējām, Pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēju saraksts un
apakšuzņēmēju apliecinājums saskaņā ar šī nolikuma pielikumu Nr.4 .
12.9. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad jāiesniedz vienošanās
protokols, ko paraksta visu personu apvienības dalībniekus pārstāvošās
personas, kuras tiesīgas pārstāvēt dalībnieku. Vienošanās protokolā 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 iepirkumu procedūrā;



kādus darbu veidus un kādā apjomā (gan naudas izteiksmē, gan procentuāli)
veiks katrs no apvienības dalībniekiem;



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.
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13. Tehniskais piedāvājums
13.1. Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Darba uzdevumu tāmes formas pielikums Nr.5.
14. Finanšu piedāvājums
14.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena – kopējā cena, par kādu tiks sniegts
Pakalpojums (Pakalpojuma kopējā cena), kā arī visas vienības cenas un visu
izmaksu pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši
Pielikumam Nr.5.
14.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN. Atsevišķi jānorāda
Pakalpojuma kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa).
14.3. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu.
15. Piedāvājuma izvērtēšana
15.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas
piedāvājumu izvērtēšanu.

iepirkumu

komisija

slēgtās

sēdēs

veic

15.2. 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.
15.3. 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
norādīts . 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.
15.4. 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).
15.5. 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
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Pretendentus, pārbaudot Pretendentu atbilstību
prasībām. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka
dokumentos informācija ir neskaidra vai nepilnīga,
vai kompetentā institūcija izskaidro vai papildina
informāciju.

Pretendenta kvalifikācijas
Pretendenta kvalifikācijas
tā pieprasa, lai Pretendents
šajos dokumentos ietverto

15.6. 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.
15.7. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Darba uzdevumu finanšu
piedāvājuma formas atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi,
kuru Darba uzdevumu finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām
prasībām, tiek noraidīti.
15.8. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var
tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir
būtiska.
15.9. No piedāvājuma, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Iepirkumu
komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.
15.10. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkumu komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto
pakalpojumu kopējo cenu bez PVN.
15.11.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
gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos
risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus,
kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.
16. Iepirkuma līgums
16.1. Par pamatu līguma sagatavošanai un noslēgšanai tiks izmantots iepirkuma
līguma projekts (pielikums Nr.5). Iepirkuma līguma projekta nosacījumi bez
būtiskiem labojumiem ir Pretendentam saistoši.
16.2. 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.
16.3. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt līgumu, Pasūtītājs slēdz līgumu ar
nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtrauc Iepirkuma
14

procedūru. Ja Pasūtītājs
izvēlas slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo
Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, tas atkārtoti nosūta paziņojumus par
pieņemto lēmumu Pretendentiem un publicē laikrakstos, kā arī mājaslapās
internetā.
16.4. 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.
16.5. 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 (viena0
elektroniski ierakstīta PDF formātā CD datu nesējā.
17. Pielikumi
17.1. Šim nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
17.1.1. Naftas atkrituma savācēj kuģa “Gunta” vispārējs raksturojums (nolikuma
pielikums Nr.1).
17.1.2. Kuģošanas spējas un Reģistrācijas apliecība (nolikuma pielikums Nr.2).
17.1.3. Pretendenta pieteikuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.3).
17.1.4. Darba uzdevums finanšu piedāvājuma formā (nolikuma pielikums Nr.5).
17.1.5. Iepirkuma līguma projekts (nolikuma pielikums Nr.6).
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NOLIKUMA PIELIKUMI
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Pielikums Nr.1

NAFTAS ATKRITUMU
SAVĀCĒJKUĢA
“GUNTA”
VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS

17

Vispārējs raksturojums
Naftas atkritumu savācēj kuģim
“GUNTA”

Kuģa vārds
Pieraksta osta
Karogs
Reģistrācijas Nr.
Kuģa SJO Nr.
Izsaukuma signāls
Gads, būves vieta
Kuģa tips

GUNTA
Liepāja
Latvijas
2048
YL 2274
1981.g. PSRS
Naftas –atkritumu
savācējs
Ostas akvatorija

Kuģošanas rajons

GALVENIE IZMĒRI

Garums m
Platums m
Teorētiskais sānu augstums m
Iegrime m
Bruto tilpība t
Neto tilpība t

16.85
4.30
2.40
1.60
34
10

18

Pielikums Nr.2

KUĢOŠANAS SPĒJAS UN
REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

19

20

21

Pielikums Nr.3

PRETENDENTA PIETEIKUMS
DALĪBAI IEPIRKUMU
PROCEDŪRĀ

22

<Pasūtītāja nosaukums>
<reģistrācijas numurs>
<adrese>
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras identifikācijas
numurs”
<Vietas nosaukums>, <gads>. gada <datums> .<mēnesis>
<Pretendenta nosaukumus vai vārds un uzvārds ( ja Pretendents ir fiziska persona)>
<reģistrācijas numurs vai personas kods ( ja Pretendents ir fiziska persona)>
<adrese>
1. [Iepazinušies / [Iepazinies] ar < Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un
adrese> (turpmāk tekstā – Pasūtītās) organizētā atklātā konkursa “<Iepirkuma
nosaukums un identifikācijas numurs>” nolikumu (turpmāk – Nolikums),
pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības.
2. [iesniedzam]/[iesniedzu] piedāvājumu, kas sastāv no:
a. šī pieteikuma un Atlases dokumentiem,
b. Darba uzdevumu finanšu piedāvājuma,
(turpmāk tekstā – Piedāvājums)
3. Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu,
apņemoties:
a. <pakalpojuma raksturojums> saskaņā ar Darba uzdevumu finanšu
piedāvājumu ( Nolikuma pielikums Nr.5) (turpmāk – Pakalpojums) par
Pakalpojuma kopējo cenu.
Pakalpojuma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa
(turpmāk –PVN) : <…> EUR (<summa vārdiem>euro),
PVN <….>%: <…>EUR (<summa vārdiem> euro),
Pakalpojuma kopējā cena ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem>)
euro),
b. slēgt iepirkuma līgumu kā paraugu izmantojot Nolikumā ietverto
Iepirkuma līguma projektu (Nolikuma pielikums Nr.6),
c. sniegt Pakalpojumu saskaņā ar [manu]/[mūsu] Darba uzdevumu finanšu
piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā [dienu vai mēnešu
skaitu. [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas/ līdz
<gads>.gada <datums>.<mēnesis>].
4. Piedāvājums spēkā <dienu skaitu> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājuma
iesniegšanas termiņa.
5. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība
un visi personālsabiedrības biedri ( ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai
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visi personu apvienības dalībnieki ( ja Pretendents ir personu apvienība)
apliecina, ka :
a. uz viņu attiecināms Nolikuma 7.1.apakšpunktā noteiktais Pretendentu
izslēgšanas nosacījums: Pretendents vai persona, kurai ir pārstāvības
tiesības vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas
spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un
kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu koruptīva rakstura
noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā,
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā
organizācijā, un no dienas , kad stājies spēkā attiecīgais tiesas
spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ir pagājuši mazāk kā 3
(trīs) gadi līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai;
b. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.
6. [Mūsu iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks
pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:
<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (
ja Pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>
<Reģistrācijas numurs vai personas kods>
<Adrese>
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts.
<Personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība)
nosaukums vai vārds un uzvārds ( ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks
ir fiziska persona)>
<Reģistrācijas numurs vai personas kods>
<Adrese>]2
<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds ( ja personu
apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>
<Reģistrācijas numurs vai personas kods>
<Adrese>
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>]3
<Banka>
<Bankas konta Nr.>
<Bankas kods>

Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.
Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki ( ja Pretendents ir
personu apvienība) !
2
3
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Pielikums Nr.4

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS
UN APAKŠUZŅĒMĒJU
APLIECINĀJUMA VEIDLAPA

25

Apakšuzņēmēju saraksts

Nr.p.k.

Apakšuzņēmēju nosaukums,
reģistrācijas Nr., juridiskā adrese,
kontaktpersonas vārds uzvārds,
tālruņa numurs

Apakšuzņēmēja
m nododamo
remontdarbu īss
apraksts

1

2

3

Apakšuzņēmējam
nododamo
remontdarbu
apjoms EUR
(neskaitot PVN)
4

Apakšuzņēm
ējam
nododamo
remontdarbu
apjoms %
5

Sagatavoja ______________________(vārds, uzvārds, amats)
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<Pretendenta nosaukums>
<reģistrācijas numurs>
<adrese>
Apakšuzņēmēja/ personas, uz kuras iespējām pretendents balstās
apliecinājums4
Iepirkuma procedūras “<Iepirkuma procedūras nosaukums” “<Iepirkuma
procedūras identifikācijas numurs”
Ar šo <Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās,
nosaukums vai vārds un uzvārds ( ja apakšuzņēmējs/ Persona, uz kuras iespējām
Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods ( ja
apakšuzņēmējs / Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona )
un adrese>:
1. apliecina, ka informācija par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas
numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents ) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja
nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās
iepirkuma
procedūras
“<Iepirkuma
procedūras
nosaukums>”
(id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
[sniegt šādus pakalpojumus:
<īss pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo
Pakalpojumu daļu sarakstā norādītajam>]
[ un nodot Pretendentam šādus resursus:
<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālās un / vai tehniskā aprīkojuma)
apraksts >]
3. Kā arī apliecina to, ka uz viņu nav attiecināms Nolikuma 7.1.punktā noteiktais
Pretendentu izslēgšanas nosacījums: Pretendents vai persona, kurai ir
pārstāvības tiesības vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu
tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un
kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos
nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā un no dienas, kad stājies
spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ir
pagājuši mazāk kā 3 (trīs) gadi līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.
<Paraksttiesīgās personas amats nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>

Attiecas uz tām Personām, t.sk. apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst dokumentācijā noteiktajām prasībām.
4

27

Pielikums Nr.5

DARBA UZDEVUMS
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA
FORMĀ

28

Nr.
p.k

1.
2.

Remontdarbu apraksts

Mērv.

Daudz.

kompl

1

- deidvuda dzenvārpstai;

kompl

1

- vārpstas starpgultnim;

kompl

1

Pacelt kuģi dokā, izvest no doka un uzlikt doka komplektu:
1.7 m augstumā ;
Veikt blīvmērījumus:

- ieliknim – apakšējās stūres tapai;
3.

4.

kompl

Pilna korpusa mērīšana vannai un ūdens pieņemšanas
kanālam (ar taisīšanu vaļā), plūdūdeņu, zemūdens un punkti
plūdūdens kamerai,
starpsienu, tanku, klingstona
savienojumos, klajam un virsbūvei ;
Kuģa korpusa tīrīšana ar korundu un krāsošana pēc shēmas :

1

520

 zemūdens daļa;

m2

122

 vanna un ūdens pieņemšanas kanāls;

m2

115

 plūdeņu kamera;

m2

25

 plūdeņu iekārtas;

m2

16

 ūdens pievada kanāls;

m2

70

 vaterlīnijas josla;

m2

15

 reversaizbīdņi un laukumiņi;

m2

14

 virsūdens daļa un pieņemšanas aizbīdņi;

m2

20

 stūres mājas sienas un klāju;

m2

40

kompl

1

 kuģa un pieraksta ostas nosaukuma, iegrimes un
kravas apzīmējuma krāsošana. Pasūtītāja krāsa.
5.

Cena par
vienu
vienību
EUR (bez
PVN)

Remonts – apšuvums korpusa zemūdens daļai un ūdens
pieņemšanas kanālam pēc defektācijas ;

m2
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Cena
kopā
EUR (bez
PVN)

6.

Veikt stūres un dzenskrūves iekārtu demontāžu, defektāciju
un remontu:
 stūres lāpstiņu demontāžu/ montāžu 580 x 680 x 95
mm

gab.

1

 ballera demontāža/ montāža d 55.0 x 200.00 mm

gab.

3

 ballera demontāžu/montāža d 550mm, 4 spārni
kraskoskopija ;

gab.

1

 dzenvārpstas demontāža/montāža d 78 x 1440 mm;

gab.

1

 dzenvārpstas un ballera pārbaude uz darbagalda,
kakliņu pieslīpēšana (Akts)

gab.

2

2

7.

Veikt remontu palīgaizbīdņu reversa vārpstiem;

gab.

8.

Nomainīt blīgumiju uz reversa aizbīdņiem 2 gab. Rūpnīcas
piegāde.

m2

9.

Defektēt protektorus un nomainīt pēc vajadzības :
 korpusa, kingstona kastēm, caurulei PP. Rūpnīcas
piegāde (8.9.10.11.12)

10.

Nomainīt blīvgumiju kingstona pieņemšanas tvertnei 1 gab.
Rūpnīcas piegāde.

11.

Veikt tīrīšanu, gruntēšanu un krāsošanu:

gab.

m2

 nodalījumam Nr.3 un Nr.4 Rūpnīcas piegāde;

m2

44

 cisternām Nr.5 un Nr.6 ; Rūpnīcas piegāde;

m2

90

 enkurķēdes kastei Rūpnīcas piegāde;

m2

2.5

12.

Izvilkt enkurķēdi (kalibrs 13, garums 75 m, enkurs 75 k,
notīrīt, mērījumi, nokrāsot , marķēt;) Krāsa rūpnīcas
piegāde.

kompl.

1

13.

Veikt remontu ūdens kanāla aizbīdņiem un distancijas
pievadu, nomainīt pēc vajadzības;

kompl.

2
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14.

Nomainīt deidvuda blīvsegumu. Rūpnīcas piegāde.

15.

Veikt remontu ar demontāžu/ montāžu:

16.

kompl.

1

 vārsts Du 80 mm;

gab.

2

 vārsts Du 60 mm;

gab.

1

 vārsts Du 20 mm;

gab.

2

kompl.

4

Salikt stūres, dzenvārpstas un reversa aizbīdņus, nocentrēt
un nodot darbam;

17.

Nomainīt troses stūres pievadam Ø 12 mm. Rūpnīcas
piegāde.

tek.m.

5

18.

Noaminīt koka atturbus labajā bortā 28 – 34 brangu rajonā
150 x 200. Rūpnīcas piegāde.

tek.m.

5

19.

Sastādīt izmēru tabulu:
 korpusa biezuma mērījumus;

kompl.

3

 stūres ierīci;

kompl.

3

 dzenvārpstas un dzenskrūves līniju,

kompl.

3

 doka formulāru, atbilstoši Latvijas Jūras
administrācijas prasībām ;

kompl.

3

tek.m.

20

 distances pievada remonts;

gab.

3

 vārsts Du 50;

gab.

3

 vārsts Du 40 ;

gab.

2

gab.

1

20.

21.

Defektēt un remontēt atsūknēšanas sistēmu no tvertnes Nr.1
un Nr.2 un enkurķēdes kastes cauruli Ø 50 mm;

Nomainīt vārstu Du 50 apkures sistēmai Rūpnīcas piegāde
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Summa kopā EUR (bez PVN)
PVN 21 %
Summa kopā EUR ar PVN

Piedāvājumu sagatavoja _________________________________________
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Datums ___________________________
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Pielikums Nr.6

LĪGUMA PROJEKTS

33

Līgums Nr.LSEZ2016/3/K
Par naftas atkritumu savācēj kuģa “Gunta” remonts ar
dokošanu
Liepājā

2016.gada__. ____________

Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvalde, Reģ. Nr. 90000329402, tās
pārvaldnieka Guntara Krieviņa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz nolikuma
pamata,
turpmāk
tekstā
–
Pasūtītājs,
no
vienas
puses,
un
____________________________, Reģ Nr._______________________, kuras
pamatojoties uz Sabiedrības statūtiem, rīkojas ______________________, turpmāk
tekstā – Izpildītājs , pamatojoties uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē
rīkotā iepirkuma “Naftas atkritumu savācēj kuģa “Gunta” remonts ar dokošanu”
(iepirkuma identifikācija Nr.LSEZ2016/3/K) rezultātiem, savstarpēji vienojoties
noslēdzot šāda satura pirkuma līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1.Līguma priekšmets un vispārējie noteikumi
1.1. Pasūtītājs nodod remontā Izpildītājam Naftas atkritumu savācēj kuģī “Gunta”
IMO Nr.1934381, turpmāk “Kuģis”, Pasūtītāja piestātnē Nr. 27 un saņem to pēc
remonta, saskaņā ar pieņemšanas un nodošanas aktu.
1.2. Izpildītājs apņemas veikt Kuģa remontu saskaņā ar darba uzdevumu – tāmi un
Izpildītāja piedāvājumu, kas ir šī līguma Pielikums Nr.3 un ir šī Līguma neatņemamā
sastāvdaļa.
1.3. Gadījumā, ja kuģi remonta laikā nepieciešams pārvietot tad visus ar to saistītos
izdevumus sedz Izpildītājs un veic minēto darbu pasūtīšanu.
1.4. Izpildītājs apņemas uzrādīt izpildītos darbus Pasūtītājam un Latvijas Jūras
administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijai, sastādīt mērījumu kartes un
formulārus un citus nepieciešamos dokumentus.
2.Darba izpildes noteikumi
2.1. Izpildītājam remontdarbus jāuzsāk no 2016.gada 5.maija un jāpabeidz
2016.gada 27.maijā. Kuģa remontdarbu izpildes termiņā tiek iekļauts remonta darbu
nodošanas laiks un gaitas pārbaude, kā arī defektu novēršana, ja tie radušies
Izpildītāja vainas dēļ.
2.2. Darbi tiek veikti saskaņā ar kuģa mehānismu izgatavotājas rūpnīcas remonta
tehniskajiem noteikumiem, kuri nepieciešami Izpildītājam un saskaņā ar Latvijas
Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas noteikumiem.
2.3. Darbu apjoms un to izmaksas ir noteiktas šī līguma pielikumā Nr. 3 (Darba
uzdevums –tāme) un Izpildītāja piedāvājumā.
2.4.Darba rasējumus, tehnoloģisko procesu uzmetumus, kuru nepieciešamība rodas
remonta procesā, izstrādāt Izpildītājs bez papildus apmaksas, ja tas tieši skar iekārtu,
korpusa, mehānisma remontu. Izpildītājs nodrošina ar dokumentāciju kas
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nepieciešama modernizācijai, esošo konstrukciju izmaiņām un atsevišķu mezglu vai
mehānismu remontam/nomaiņai.
2.5. Izpildītājs nodrošina darbus ar remonta materiāliem (metālu, koku,
blīvmateriāliem – plākšņu gumiju, paronītu utt. izņemot dīzeļdegvielu un dīzeļeļļu)
bez papildus apmaksas.
2.6. Tehniskā kontrolē par remonta izpildi tiek uzlikta Izpildītājam. Pēc darbu izpildes
, Izpildītājam ir jāuzrāda darbi Kuģa kapteinim un vecākajam mehāniķim, kā arī LJA
Kuģošanas drošības inspekcijai.
2.7. Izdevumus, kas radīsies saistībā ar Latvijas Jūras administrācijas , turpmāk “LJA”
Kuģošanas drošības inspekcijas darbību, apmaksā Pasūtītājs.
2.8. Līgumslēdzējpuses vienojas par to, ka :
2.8.1. Akts par Kuģa pieņemšanu remontā iegūst juridisku spēku, kad to
Pasūtītāja vārdā parakstījuši Kuģa kapteinis un vecākais mehāniķis, bet Izpildītāja
vārdā attiecīgi pilnvarotais Izpildītāja pārstāvis;
2.8.2. Sastādītie papildus darbu apraksti un tāmes iegūst juridisku spēku, kad to
parakstījušas abas puses. Izpildītājam jāpierāda papildus darbu nepieciešamība un to
veikšanas tehnoloģiskais pamats;
2.8.3. Pēc remonta aktu par Kuģa nodošanu Pasūtītājam, Pasūtītāja vārdā
paraksta Kuģa kapteinis un vecākais mehāniķis, bet Izpildītāja vārdā attiecīgi
pilnvarotais Izpildītāja pārstāvis.
2.9. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs nepieciešamības gadījumos var veikt:
2.9.1 Tādu papildus darbu izmaksu segšanu, kas jau sākotnēji bija iekļauti šī
iepirkuma Tehniskā specifikācijā, darbu tāmē, par kuriem bija rīkota iepirkuma
procedūra, bet šo darbu faktiskos apjomus nebija iespējams precīzi uzmērīt vai
noteikt. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja kā pretendenta
iepirkumā piedāvātie vienību izcenojumi darbiem.
2.9.2. Neparedzēto darbu izmaksu segšanu, kas netika iekļauti šī iepirkuma
Darba uzdevumu tāmē, par kuriem nebija rīkota iepirkuma procedūra, jo nebija
iespējams konstatēt vai iepriekš paredzēt šo darbu nepieciešamību, ievērojot 2.8.2.
punktā minēto. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas uz doto brīdi
atbilstošās tirgus izpētes cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, darba laika
normas.
2.10. Par neparedzētajiem darbiem tiks atzīti un apmaksāti tikai tie darbi, kas nav
paredzēti Darba uzdevumu tāmē, bet kas atklāsies līguma izpildes laikā un nebija
iespējams konstatēt vai paredzēt šādu darbu nepieciešamību. Izpildītājam jāpierāda
papildus darbu nepieciešamība un to veikšanas tehnoloģiskais pamats.
Ja izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies darbu, materiālu un /vai
izstrādājumu cenu, darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks
apmaksāti. bet pasūtītājam rodas tiesības prasīt zaudējumus šajā sakarā, ja šādu
apstākļu dēļ, tiks pārsniegts 2.1. punktā minētais darbu izpildes termiņš.
3. Līguma summa un norēķina kārtība
3.1. Līguma cena ir ____________EUR (_____________________) plus PVN 21 %
_______EUR (___________). Kopējā līguma summa ir __________EUR
(______________), tiek samaksāti 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līgumā noteikto
visu darbu izpildes, akta par Kuģa nodošanu pēc remonta parakstīšanas un rēķina
saņemšanas un LJA Kuģošanas drošības inspekcijas atzinuma saņemšanas.
3.3. Gadījumā, ja darbi tiek pārtraukti pēc Pasūtītāja pieprasījuma, tas samskā
Izpildītājam par fakstiki izpildītajiem darbiem remontdarbu pārtraukšanas brīdī.
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3.4. Par līguma neizpildi paredzētajā termiņā Izpildītāja vainas dēļ, tas maksā
Pasūtītājam nokavējuma procentus 0.1 % apmērā no līguma summas par katru
kavēšanas dienu, bet ne vairāk kā 10 %. Līgumsoda esamība neierobežo Pasūtītāja
tiesības uz zaudējumu atlīdzību.
3.5. Par līgumā noteiktiem kavētiem maksājumiem Pasūtītājs maksā nokavējuma
procentus 0.1 % apmērā no atlikušās maksājuma summas par katru nokavēto dienu,
bet ne vairāk kā 10 %.
3.6. Līgumsoda samaksa netabrīvo Pasūtītāju un Izpildītāju no saistību pilnīgas
izpildes.
4. Pušu atbildība
4.1. Izpildītājs ir atbildīgs par Kuģa aprīkojuma saglabāšanu, inventāru un citu
īpašumu, kā arī ugunsdrošību. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai darbi tiek veikti
saskaņā ar ugunsdrošības un darba aizsardzības noteikumiem. Gadījumā, kad
ugunsdzēšanas sistēmai nav padots ūdens vai šī sistēma remonta laikā ir demontēta,
Izpildītājs nodrošina ar adekvātām ugunsdzēšanas iekārtām un nes par to atbildību.
4.2. Pasūtītājs ir pilnībā atbildīgs par darba aizsardzību, ugunsdrošības noteikumiem,
caurlaižu režīma pierobežas joslā un Izpildītāja iekšējās darba kārtības noteikumu
ievērošanu no Kuģa apkalpes puses.
4.3. Izpildītājs ir atbildīgs par demontēto, uzglabāšanai pieņemto iekārtu saglabāšanu.
4.4. Izpildītājs ir atbildīgs par darba vietu apgaismojumu, par rūpnīcas trapu stāvokli
un drošības tehnikas ievērošanu darba vietās. Darbavietas uzkopšanu veic Izpildītājs.
4.5. Izpildītājs ir atbildīgs par pilnīgi un kvalitatīvi izpildītu darbu noteiktā 12
mēnešu garantijas termiņa laikā, ar noteikumu, ka Pasūtītājs ievēro tehnikas
ekspluatācijas noteikumus. Gadījumā, ja garantijas perioda laikā tiek atklāts defekts,
tā novērošanas pamats ir reklamācijas akts, kuru paraksta piedaloties Pasūtītāja un
Izpildītāja pārstāvji.
Domstarpību gadījumā tiek pieaicināti LJA tehniskās inspekcijas pārstāvji. Tehniskās
inspekcijas apmaksu sedz puses, kas apstrīd defektu izcelsmi, bet gala rezultātā
apmaksā vainīgā puse.
4.6. Izpildītājs nes atbildību par bezavārijas Kuģa atrašanos uz ķīlblokiem vai Kuģa
novietošanu dokā un iziešanu no doka visa remonta laikā.
5. Papildus noteikumi
5.1. Šī līguma darbība attiecas arī uz visiem tiesību un saistību pārņēmējiem. Tiesību
un saistību pārņēmēji nes pilnu atbildību pēc šī līguma noteikumiem.
5.2. Puses tiek atbrīvotas no materiālās atbildības par daļēju vai pilnīgu līguma
saistību neizpildīšanu, ja tas notiek “Force majore” apstākļu rezultātā.
5.3. Remontdarbu veikšanas termiņi var tikt mainīti pusēm vienojoties, kas tiek
noformēti parakstot papildus vienošanos.
5.4. Visas izmaiņas un papildinājumi pie līguma tiek noformēti rakstiskā veidā pēc
pušu vienošanās un ir neatņemama līguma sastāvdaļa.
5.5. Šis līgums var tikt pārtraukts pēc pušu savstarpējas vienošanās.
5.6. Pasūtītājs var vienpusīgi izbeigt šī līguma darbību 10 (desmit) dienas iepriekš par
to brīdinot, ja Izpildītājs neveic šajā līgumā noteiktās saistības.
5.7.Strīdi par šī līguma jautājumiem tiek risināti pārrunu ceļā, ja vienošanās netiek
panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5.8. Visos gadījumos, kas nav atrunāti līgumā, puses vadās saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteikto.
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5.9. Līgums sastādīts un parakstīts 2 eksemplāros, kas pa vienam eksemplāram nodots
katrai pusei. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
5.10. Līgums darbojas līdz līgumā noteikto pušu visu saistību izpildei.

6. Pielikumi
6.1. Nolikums Pielikums Nr.1;
6.2. Izpildītāja piedāvājums Pielikums Nr.2;
6.3. Darba uzdevumu tāme Pielikums Nr.3.

6. PUŠU REKVIZĪTI:
PASŪTĪTĀJS
IZPILDĪTĀJS
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Fēniksa iela 4, Liepāja, LV - 3401
Nod. maks. reģ. Nr. 90000329402
Banka: “Swedbank” AS
Kods: HABA LV22
Konts:LV12HABA0001407037000

________________________

______________

G. Krieviņš
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