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1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona. 

1.1. Pasūtītājs:  

Pasūtītāja nosaukums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde 

Adrese Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas 

numurs 
90000329402 

Tālruņa numurs 63427605 

Faksa numurs 63480252 

E-pasta adrese lsez@lsez.lv 

Banka  Swedbank, HABALV22 

Bankas konts LV12HABA0001407037000 

1.2. Pasūtītāja kontaktpersona:  

Pasūtītāja kontaktpersona 
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes 

Iepirkumu speciāliste Kristīne Alpēna 

Adrese Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401 

Tālruņa numurs 63427605, 26106614 

Faksa numurs 63480252 

E-pasta adrese kristine.alpena@lsez.lv 

 

2. Vispārīga informācija. 

2.1. Iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2017/ES10/K. 

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

iepirkumu likumu (turpmāk tekstā Likums). 

2.3. Iepirkuma procedūras norisi nodrošina Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes 

izveidota iepirkuma komisija (turpmāk tekstā Komisija). 

2.4. Piegādātājs – fiziska persona, juridiska persona, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai 

šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, 

piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus. 

2.5. Pretendents – Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.  

2.6. Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis iepirkuma procedūras dokumentus. 

2.7. Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās – persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras 

iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst 

Pretendenta kvalifikācijas prasībām. 

2.8. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv: 

a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona);  

b. Pretendenta paraksttiesīga 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); 

e. Pretendenta pilnvarota persona. 

 

3. Saziņa. 

3.1. Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami Pasūtītāja mājas lapā internetā http://liepaja-

sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi. Jebkurš interesents bez maksas ar iepirkuma 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 2017.gada 13.jūlijam  no plkst. 9.00 līdz 

plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00.   



3.2. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss 

ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu. 

3.3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu. 

3.4. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Iepirkuma procedūras dokumentos  

norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas e-pastu. 

3.5. Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas 

pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz 

iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. 

3.6. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas nosūta to Piegādātājam, kas uzdevis 

jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju tīmekļa vietnē, kurā ir pieejami iepirkumu 

procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 

3.7. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas informāciju par 

veiktajiem grozījumiem ievieto tīmekļa vietnē, bet ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad 

paziņojums par izmaiņām vai papildus informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības 

birojam publicēšanai.  

 

4. Informācija par iepirkuma priekšmetu un iepirkuma dokumenti. 

4.1. Iepirkuma priekšmets: Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 1.etaps – dzelzceļa 

pārmijas Nr.10 pārbūve Sliežu ielā 9, Liepājā un dzelzceļa sliežu ceļa Nr.34 izbūve. 

4.2. CPV kods – 45234100-7. 

4.3. Iepirkums sadalīts 2 (divās) iepirkuma daļās: 

Iepirkuma 

daļas numurs 
Iepirkuma daļas nosaukums 

1. Dzelzceļa pārmijas Nr.10 pārbūve Sliežu ielā 9, Liepājā 

2. Liepājas ostas Rietumu parka dzelzceļš Nr.34 

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par jebkuru no iepirkuma daļām.  

4.4. Iepirkumā paredzētie un izpildāmie būvdarbu veidi un apjomi norādīti šī nolikuma 

pielikumā Nr.8, kurš kopā ar tehnisko dokumentāciju (nolikuma pielikums Nr.9) un 

Pasūtītāja prasībām ir pamats piedāvājuma sagatavošanai un būvdarbu izpildei. 

4.5. Iepirkuma izpildes termiņi: 

Iepirkuma daļa 

Būvdarbu izpildes termiņš 

(neskaitot objekta 

pieņemšanu ekspluatācijā) 

1.daļa – Dzelzceļa pārmijas Nr.10 pārbūve Sliežu ielā 9, 

Liepājā 
100 kalendārās dienas 

2.daļa – Liepājas ostas Rietumu parka dzelzceļš Nr.34  100 kalendārās dienas 

4.5.1. Nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu izpildītāju, būvdarbu 

uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. civiltiesiskās apdrošināšanas polise, 

dokumenti par apakšuzņēmējiem u.c.) jāiesniedz ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu 

laikā pēc iepirkuma līguma parakstīšanas. 

4.5.2. Būvdarbi jāuzsāk ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad 

būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. 

4.5.3. Fiziska būvdarbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu. 

4.5.4. Ar būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un 

jāiesniedz Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu 

laikā pēc būvdarbu pabeigšanas (būvdarbu izpildes termiņa). 

4.6. Būvdarbi tiks veikti un finansēti projekta ietvaros, kura realizācija notiek darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo 

ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros. 



4.7. Iepirkuma procedūras dokumentu sastāvā ietilpst šīs iepirkuma procedūras nolikums ar 

šādiem pielikumiem, kuri ir tā neatņemama sastāvdaļa: 

4.7.1. Tehniskā specifikācija (nolikuma pielikums Nr.1). 

4.7.2. Pretendenta pieteikuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.2). 

4.7.3. Izpildīto darbu saraksta veidlapa (nolikuma pielikums Nr.3).  

4.7.4. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksta veidlapa (nolikuma pielikums Nr.4). 

4.7.5. Speciālistu CV un apliecinājuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.5). 

4.7.6. Apakšuzņēmēju saraksta un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidlapas (nolikuma 

pielikums Nr.6). 

4.7.7. Iepirkuma līguma projekts (nolikuma pielikums Nr.7). 

4.7.8. Būvdarbu apjomu tabulas (nolikuma pielikums Nr.8). 

4.7.9. Tehniskā dokumentācija elektroniskā veidā (nolikuma pielikums Nr.9). 

 

5. Piedāvājums. 

5.1. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība. 

5.1.1. Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par katru iepirkuma daļu. 

5.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 13.jūlijam plkst.10.00 

Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepājā, 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 2017.gada 13.jūlijā 

plkst.10.00, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē, Fēniksa ielā 4, 

Liepājā, LV-3401, Sēžu zālē 3.stāvā. Piedāvājumu atvēršana sanāksme ir atklāta. 

5.1.3. 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. 

5.1.4. 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. 

5.2. Piedāvājuma derīguma termiņš. 

5.2.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam 

Pretendentam, 120 (viens simts divdesmit) dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 

5.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma 

derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava 

piedāvājuma derīguma termiņu.  

5.2.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to 

rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas 

izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma 

nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa 

beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu. 

5.3. Piedāvājuma noformējums. 

5.3.1. Piedāvājums sastāv no šādām daļām: 

a. pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti (1 (viens) 

oriģināls un 1 (viena) kopija);  

b. tehniskais piedāvājums (1 (viens) oriģināls un 1(viena) kopija); 

c. finanšu piedāvājums (1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija); 

Papildus Pretendents sagatavo un iesniedz arī visas piedāvājuma daļas elektroniskā 

veidā (Adobe Acrobat Reader (pdf) formātā vai kādā citā līdzvērtīgā formātā) datu 

nesējā (CD / DVD, vai USB). 



5.3.2. Visi piedāvājuma dokumenti jāizstrādā, jānoformē, tai skaitā oriģinālo dokumentu 

kopijas un dokumentu tulkojumi latviešu valodā, un piedāvājuma daļu 

caurauklojums jāapliecina, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība” un Nolikuma prasībām. Tiem jābūt aizpildītiem, datētiem un 

parakstītiem, izmantojot Pasūtītāja piedāvātās veidlapas.  

5.3.3. Pretendents atbild par iepirkuma procedūras dokumentu rūpīgu izskatīšanu, 

ieskaitot grozījumus tajos, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju un 

skaidrojumiem par iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī 

par drošas informācijas iegūšanu neatkarīgi no apstākļiem un saistībām, kas 

jebkādā veidā var ietekmēt piedāvājuma vai darbu izpildes summu vai veidu. Kļūdu 

un iepriekš minēto saistību neievērošanas gadījumos netiks apmierināta neviena 

Pretendenta prasība grozīt piedāvājuma summu. Tiek uzskatīts, ka Pretendents, 

iesniedzot piedāvājumu, ir iepazinies un pārzina Latvijas Republikā spēkā esošo 

normatīvo aktu prasības, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai attiekties uz iesniegto 

piedāvājumu, iepirkuma līguma darbībām un aktivitātēm. 

5.3.4. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, 

tiem jābūt skaidri salasāmiem, lapām sanumurētām, dokumentiem cauršūtiem un 

apliecinātiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

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

Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā dokumenta teksts 

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

ņemts šī dokumenta tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies 

dokumenta nepareiza tulkojuma dēļ, Pretendents atbild Latvijas Republikas 

normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.  

5.3.6. Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta 

pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un apliecinājumi jāparaksta personai ar 

tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tās pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma 

gadījumos jāpievieno pilnvaras oriģināls vai tās kopija. Pārējie piedāvājuma 

dokumenti jāparaksta darbiniekam, kurš gatavojis attiecīgo dokumentu (norādot 

vārdu un uzvārdu, ieņemamo amatu). Būvdarbu tāme jāparaksta tāmes 

sagatavotājam, kā arī personai, kas parakstījusi pieteikumu dalībai iepirkuma 

procedūrā vai tās pilnvarotai personai.  

5.3.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, Pretendenta pieteikums dalībai 

iepirkuma procedūrā jāparaksta visu apvienības dalībniekus pārstāvošām personām 

ar pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojami dokumenti, 

kas apliecina šīs tiesības). Arī pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības 

pārstāvēt personu apvienības intereses iepirkuma procedūrā, jāparaksta visu 

apvienības dalībniekus pārstāvošām personām ar pārstāvības tiesībām vai to 

pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojami dokumenti, kas apliecina šīs tiesības). 

5.3.8. Dokumentus, kas attiecas tikai uz personu, uz kura iespējām balstās Pretendents, lai 

apliecinātu savu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai paredz piesaistīt 

iepirkuma līguma izpildē, vai attiecas uz atsevišķu personu apvienības dalībnieku, 

jāparaksta personai ar tiesībām pārstāvēt to iepirkuma procedūrā vai tās 

pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumā jāpievieno pilnvaras oriģināls vai 

tās apliecināta kopija. Šī punkta prasības arī jāievēro apliecinot dokumentu kopijas, 

dokumentu tulkojumu pareizību un dokumentu caurauklojums. 

5.3.9. Piedāvājuma daļas (šī nolikuma 5.3.1.punktā norādītās) jāievieto aizlīmētā un 

aizzīmogotā iepakojumā ar norādi uz tā: 

 “Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei, Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-

3401”; 



 “Piedāvājums atklātam konkursam “Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras 

uzlabošana”, iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2017/ES10/K”, norādot 

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

 “Neatvērt līdz 2017.gada 13.jūlijam plkst.10.00”. 

5.3.10. Aiz katras piedāvājuma daļas titullapas obligāti jābūt piedāvājuma daļas satura 

rādītājam. 

5.3.11. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma dokumentu 

izstrādāšanu, noformēšanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesegs un 

nekompensēs šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma procedūras norises iznākuma.  

 

6. Piedāvājuma nodrošinājums un saistību izpildes nodrošinājums.  

6.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu. Piedāvājuma 

nodrošinājums noteikts 1000 EUR (viens tūkstotis euro) par iepirkuma 1.daļu un 4000 

EUR (četri tūkstoši euro). Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu garantē: 

6.1.1. Iesniedzot Pasūtītājam kredītiestādes izsniegtu garantiju vai apdrošināšanas 

sabiedrības polisi (kopā ar maksājuma uzdevumu, kas apliecina, ka veikts prēmijas 

maksājums un finansiālais nodrošinājums ir spēkā esošs), kurā obligāti jānorāda 

Pasūtītāja nosaukums, iepirkuma nosaukums un tā identifikācijas numurs, 

piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš un saistību stāšanās spēkā gadījumi 

atbilstoši šī iepirkuma procedūras nolikuma 6.4.punktā norādītajam, kā arī 

jānorāda, ka kredītiestādes izsniegta garantija vai apdrošināšanas sabiedrības 

apdrošināšanas polise stājas spēkā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma bezierunu 

kārtībā. 

6.1.2. vai ieskaitot drošības naudu Pasūtītāja norādītajā bankas kontā, bankas maksājuma 

uzdevumā norādot – “Piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūrai, iepirkuma 

identifikācijas Nr. LSEZ2017/ES10/K”.  

Kredītiestādes izsniegtā garantija vai apdrošināšanas sabiedrības apdrošināšanas polise 

kopā ar maksājuma uzdevumu par prēmijas maksājuma samaksu vai maksājuma 

dokuments par piedāvājuma nodrošinājuma summas ieskaitīšanu Pasūtītāja bankas kontā 

pievienojams iepirkuma piedāvājuma dokumentiem.  

Piedāvājums, par kuru nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūras 

nolikumā noteiktajā kārtībā un pieprasītajā apmērā vai nebūs pievienots piedāvājuma 

nodrošinājuma iemaksu apliecinošs dokuments, vai ja iesniegtajam piedāvājuma 

nodrošinājumam tiks pievienoti kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības noteikumi, 

kas neatbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, tiks uzskatīts par iepirkuma 

procedūras dokumentu prasībām neatbilstošu, un Pretendents tiks izslēgts no dalības 

iepirkuma procedūrā. 

6.2. Piedāvājuma nodrošinājumu atmaksās vai kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas 

sabiedrības polise tiks atsaukta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga Komisijas 

lēmuma: 

6.2.1. Pretendentam, kas atsauc piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām. 

6.2.2. Visiem Pretendentiem, ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta bez rezultāta vai 

pārtraukta. 

6.3. Pārējiem Pretendentiem, tai skaitā Pretendentam iepirkuma procedūrā uzvarējušam, 

piedāvājuma nodrošinājumu atmaksā vai kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas 

sabiedrības apdrošināšanas polise tiks atsaukta ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

iepirkuma līguma noslēgšanas, kā arī gadījumā, ja beidzies piedāvājuma derīguma termiņš. 

6.4. Nodrošinājuma devējs izmaksās Pasūtītājam vai Pasūtītājs ieturēs Pretendenta iemaksāto  

piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 

6.4.1. Pretendents atsauc piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums. 



6.4.2. Pretendents, kuram  piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta 

iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

6.5. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 120 (viens simts divdesmit) 

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

iepirkuma līguma noslēgšanai. 

 

7. Pretendentu 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, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēt 

tiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu 

darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas 

spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis nepastrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par 

vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem 

noziedzīgiem nodarījumiem:  

a. noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās 

sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai 

piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos; 

b. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, 

neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, 

komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai 

došana, tirgošanās ar ietekmi; 

c. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; 

d. terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai 

personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai; 

e. cilvēku tirdzniecība; 

f. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas. 

Izņēmums ir gadījums, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora 

priekšraksts par sodu, un no tā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 

(trīs) gadi. 

7.1.2. Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad 

pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 

Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir 

nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), 

kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro . 

Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem kandidātiem vai 

pretendentiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ņem vērā informāciju, kas 

ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu 

dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa 

administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā. 

7.1.3. Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta 

saimnieciskā darbība vai Pretendents tiek likvidēts. 

7.1.4. Pasūtītāja iepirkumu procedūras dokumentācijas sagatavotājs, iepirkumu komisijas 

loceklis vai eksperts ir saistīts ar Pretendentu saskaņā ar Likuma 30.panta pirmās 

vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda Pretendenta izvēlē, un Pasūtītājam 

nav iespējams novērst šo situāciju ar Pretendentu mazāk ierobežojošiem 

pasākumiem.  

7.1.5. Pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, jo tas 

ir bijis saistīts vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta iepirkuma 

procedūras sagatavošanā saskaņā ar Likuma 22.panta trešo daļu, un to nevar 

novērts ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, un Pretendents nevar pierādīt, ka tā 

vai ar to saistītās juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā 

neierobežo konkurenci.  



7.1.6. Pretendents ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu 

konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, 

izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību 

pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Pretendentu ir atbrīvojusi 

no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas 

spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, un no tā līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši. 

7.1.7. Pretendents ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu 

vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir 

atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

a. vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba 

atļaujas vai tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī, izņemot 

gadījumu, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora 

priekšraksts par sodu, un no tā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 

3 (trīs) gadi; 

b. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos 

aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju 

par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu, izņemot 

gadījumu, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora 

priekšraksts par sodu, un no tā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 

12 mēneši. 

7.1.8. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai 

vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju. 

7.2. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi attiecas uz: 

7.2.1. Personu apvienības dalībnieku, uz kuru attiecināmi šī nolikuma 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 

7.1.4., 7.1.5., 7.1.6., 7.1.7., 7.1.8. punktos minētie izslēgšanas nosacījumi. 

7.2.2. Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 

(desmit) procenti no kopējās līguma vērtības, un uz kuru attiecināmi šī  nolikuma 

7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5., 7.1.6., 7.1.7., 7.1.8. punktos minētie izslēgšanas 

nosacījumi. 

7.2.3. Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām, un uz kuru 

attiecināmi šī nolikuma 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5., 7.1.6., 7.1.7., 7.1.8. 

punktos minētie izslēgšanas nosacījumi. 

 

8. Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana. 

8.1. Ja Pretendents vai personu apvienības dalībnieks (ja Pretendents ir personu apvienība) 

atbilst Likuma 48.panta pirmās daļas 1.,  3., 4., 5., 6. vai 7.punktā (nolikuma 7.1.1., 7.1.3., 

7.1.4., 7.1.5., 7.1.6., 7.1.7. apakšpunktos) minētajam izslēgšanas gadījumam, Pretendents 

norāda to piedāvājumā, un ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības, iesniedzot skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai 

noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanās ar izmeklēšanas 

iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības 

pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu 

atkārtošanos nākotnē. 

8.2. Ja Pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, Komisija izslēdz Pretendentu no 

dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu Likuma 48.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 

7.punktā (Nolikuma 7.1.1., 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5., 7.1.6., 7.1.7. apakšpunktos) minētajam 

izslēgšanas gadījumam. 

8.3. Komisija izvērtē Pretendenta vai personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu 

apvienība) veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga nodarījuma vai 



pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Komisija var prasīt attiecīgā noziedzīga 

nodarījuma vai pārkāpuma jomas kompetentām institūcijām atzinumu par Pretendenta 

veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu 

novēršanai nākotnē. 

8.4. Ja Komisija veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un 

līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo Pretendentu 

no dalības iepirkumu procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, Komisija pieņem 

lēmumu izslēgt Pretendentu no tālākās dalības iepirkumu procedūrā. 

 

9. Pretendenta kvalifikācijas prasības. 

9.1. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās 

valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Personu apvienībai, ja tiks pieņemts lēmums 

par iepirkuma līguma slēgšanu ar personu apvienību, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai 

būs jāreģistrējas Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts 

normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

9.2. Pretendentam un personai, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību 

Pretendenta kvalifikācijas prasībām, jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu 

reģistrā. 

Ārvalstu piegādātājam un personu apvienībai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai 

jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

Personu apvienības dalībniekam un personām, uz kura iespējām Pretendents nebalstās, lai 

apliecinātu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām, jābūt reģistrētiem vai 

jāreģistrējas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai Latvijas Republikas Būvkomersantu 

reģistrā, ja tiem nepieciešama šāda reģistrācija saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteikto. 

9.3. Pretendenta gada vidējam finanšu apgrozījumam būvniecībā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā 

(2014.gads, 2015.gads, 2016.gads un ieskaitot 2017.gadu līdz piedāvājuma iesniegšanas 

termiņam) jābūt vismaz  500000 EUR (pieci simti tūkstoši euro) gadā, neskaitot PVN, 

iesniedzot piedāvājumu par iepirkuma 1.daļu, 1500000 EUR (viens miljons pieci simti 

tūkstoši euro) gadā, neskaitot PVN, iesniedzot piedāvājumu par iepirkuma 2.daļu 

vai  2000000 EUR (divi miljoni euro) gadā, neskaitot PVN, iesniedzot piedāvājumu par 

abām iepirkuma daļām. 

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad Pretendentam noteikto finanšu 

apgrozījumu var apliecināt jebkurš personu apvienības dalībnieks vai vairāki dalībnieki 

kopā. 

Pretendentiem, kas dibināti vēlāk nekā pirms trim gadiem, nostrādātajā laika periodā 

vidējam finanšu apgrozījumam būvniecībā ir jābūt vismaz 500000 EUR (pieci simti 

tūkstoši euro) gadā, neskaitot PVN, iesniedzot piedāvājumu par iepirkuma 1.daļu, 1500000 

EUR (viens miljons pieci simti tūkstoši euro) gadā, neskaitot PVN, iesniedzot piedāvājumu 

par iepirkuma 2.daļu vai 2000000 EUR (divi miljoni euro) gadā, neskaitot PVN, iesniedzot 

piedāvājumu par abām iepirkuma daļām. 

9.4. Pretendentam jābūt atbilstošai pieredzei šajā iepirkumā paredzēto būvdarbu izpildē. Pēdējo 

5 (piecu) gadu (2012.gads, 2013.gads, 2014.gads, 2015.gads, 2016.gads un ieskaitot 

2017.gadu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam) laikā jābūt uzbūvētiem un 

pieņemtiem-nodotiem ekspluatācijā būvobjektiem (būvobjekts – dzelzceļa sliežu ceļu 

izbūves darbi, kuri izpildīti un pieņemti ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

(akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā), kuros jābūt izpildītiem šim iepirkumam līdzīga 

rakstura būvdarbi šādā apjomā: 2 (divos) būvobjektos izbūvēti dzelzceļa sliežu ceļu vismaz 

1000 metru garumā katrā, t.sk. vismaz 2 (divas) pārmijas katrā būvobjektā. 



9.5. Pretendenta rīcībā jābūt sertificētiem speciālistam – dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu 

vadītājam ar atbilstošu pieredzi līdzīgu pēc rakstura šajā iepirkumā paredzēto būvdarbu 

vadīšanai. 

Attiecībā uz būvdarbu vadītāju ar ārzemēs iegūtu profesionālo kvalifikāciju Pretendentam, 

ja ar to tiks slēgts iepirkuma līgums, 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma 

noslēgšanas  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāiesniedz atzīšanas institūcijai 

deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā 

reglamentētajā profesijā, kā arī jāiesniedz  Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto 

atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz 

speciālists to saņems. 

9.6. Par iepirkuma prasībām atbilstošu profesionālo pieredzi tiks uzskatīta, ja Pretendenta 

piedāvātais atbildīgais dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadītājs pēdējo 5 (piecu) gadu 

(ieskaitot 2012., 2013., 2014., 2015., 2016. un ieskaitot 2017.gadu līdz piedāvājuma 

iesniegšanas termiņam) laikā vadījis būvdarbus ekspluatācijā pieņemtos-nodotos 

būvobjektos, kuros ir izpildīti šim iepirkumam līdzīga rakstura būvdarbi šādā apjomā: 2 

(divos) būvobjektos izbūvēti dzelzceļa sliežu ceļu vismaz 1000 metru garumā katrā, t.sk. 

vismaz 2 (divas) pārmijas katrā būvobjektā. 

9.7. Pretendenta rīcībā jābūt darba aizsardzības koordinatoram, kurš atbilst Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, 

veicot būvdarbus” 8.1punkta prasībām. 

Ja darba aizsardzības koordinatora funkcijas izpildīs ārvalsts fiziska vai juridiska persona, 

tad uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi par šo personu jāiesniedz ārvalstī izsniegta licence, 

sertifikāts vai citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (kopijas), kas apliecina darba 

aizsardzības koordinatora funkciju izpildes tiesības (ja šādu dokumentu nepieciešamību 

nosaka ārvalsts normatīvie tiesību akti), un ārvalsts darba aizsardzības koordinatora 

funkcijas izpildītājam uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi būs jāatbilst izglītības un 

profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālas darbības veikšanai Latvijas 

Republikā (ja attiecināms). 

9.8. Pretendenta rīcībā jābūt pietiekamiem vai jābūt pieejamiem pietiekamiem tehniskiem un 

darbaspēka resursiem, lai nodrošinātu šajā iepirkumā paredzēto būvdarbu izpildi 

pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā. 

9.9. Pretendents (personu apvienības gadījumā katrs tās dalībnieks) var balstīties uz citas 

personas iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst iepirkuma 

procedūras dokumentu prasībām, kā arī piesaistīt personu, uz kuras iespējām Pretendents 

balstīsies iepirkuma līguma izpildē. Lai nodrošinātu iepirkuma līguma izpildi, 

Pretendentam un personai, uz kuras iespējām balstās Pretendents, lai apliecinātu, ka 

Pretendenta kvalifikācija atbilst šī nolikuma 9.3.punktā noteiktajām prasībām, pirms 

iepirkuma līguma noslēgšanas jāreģistrējas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā kā 

personālsabiedrībai. 

9.10. Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo 

pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas 

vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, kas tas atbilst paziņojumā par 

līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, 

tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām prasībām. Personu apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto 

iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. 

 

10. Pārējās prasības un Pasūtītāja nosacījumi. 

10.1. Pretendentam jāgarantē: 



10.1.1. Avansa atmaksa Pasūtītājam visa pieprasītā avansa apmērā. 

10.1.2. Pretendenta un tā speciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 

saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 

noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Civiltiesiskās apdrošināšanas 

polisei/-ēm jābūt izsniegtai/-/ām uz iepirkumā paredzēto būvobjektu izpildi. 

Pretendenta speciālistu profesionālai atbildībai jābūt apdrošinātai ievērojot vismaz 

šādas minimālās prasībās: 

a. būvdarbu vadītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana uz visu būvniecības 

laiku vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas uz visu būvniecības 

laiku, bet ne mazāk par 15000 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro); 

b. būvdarbu vadītājiem, kas nav atbildīgie būvdarbu vadītāji konkrētajā 

būvobjektā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz visu būvniecības laiku 

vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas; 

c. būvspeciālistu pašrisks ne lielāks par 1000 EUR (viens tūkstotis euro). 

10.1.3. Iepirkuma līguma saistību izpildes kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības 

garantija 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas ar derīguma termiņu 

vismaz 1 (viens) mēnesis pēc objekta gala pieņemšanas - nodošanas akta 

parakstīšanas. 

10.1.4. Garantijas laika kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantija 5% (piecu 

procentu) apmērā no līguma summas vismaz uz 3 (trīs) gadiem. 

10.1.5. Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana uz visu būvniecības laiku vismaz 

10%  (desmit procentu) apmērā no līgumcenas uz visu būvniecības laiku. 

10.2. Iepirkuma izpildes laikā Pasūtītājs nepieciešamības gadījumos Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos un iepirkuma līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā ir tiesīgs veikt 

izmaiņas darba apjomos attiecīgi neizmantojot, izmantojot daļēji vai pilnībā Pasūtītāja 

finanšu rezervi neparedzētiem darbiem, nepārsniedzot 15% (piecpadsmit procentus) no 

Pretendenta līgumcenas gadījumā, ja izmaiņas radušās darbu izpildītājam iepriekš 

neparedzamu apstākļu dēļ, kurus tas sākotnēji nevarēja paredzēt, un kas nav tehniski 

nodalāmi, neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam, t.sk.: 

10.2.1. Darbi, kas nav minēti šī iepirkuma dokumentācijā, bet kas ir uzskatāmi par 

nepieciešamiem, lai sasniegtu iepirkuma  dokumentācijā minēto galarezultātu un lai 

nodrošinātu būves normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem būve 

paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas būvei tiek izvirzītas, pamatojoties uz 

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētās būves 

funkcionālo nozīmi. 

10.2.2. Būvprojekta izstrādes laikā veikto pieņēmumu neatbilstība esošai situācijai – 

ievērojot samērīguma principu nav iespējams apsekot visas esošās 

inženierkomunikācijas, būves, kam nepieciešami papildus ģeoloģiski izmeklējumi 

un citus būvelementus. 

10.2.3. Projektēšanas darbiem nepieciešamās informācijas neprecizitātes vai nepilnības, 

tādas kā, topogrāfijas, iepriekš veikto darbu izpildshēmu un izpildprojektu 

nepilnības vai neprecizitātes un citas. 

10.3. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja būvdarbu izpildes gaitā atklājas, ka izpildītāja 

tāmes norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par 

izpildītājiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes. 

10.4. Avansa apmērs nedrīkst pārsniegt 20% (divdesmit procenti) no piedāvātās līgumcenas. 

 

11. Iesniedzamie dokumenti. 

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir 

uzskaitīti šajā punktā. Pretendenta oriģināla piedāvājums (Pretendenta atlases dokumenti, 

http://t.sk/


tehniskais un finanšu piedāvājums) iesniedzams arī skanētā veidā elektroniskā formātā 

datu nesējā. 

11.1. Piedāvājumā iekļaujamas piedāvājuma dokumentu daļas atbilstoši šī nolikuma 

5.3.1.apakšpunktam. 

11.2. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei šī 

nolikuma pielikumā (nolikuma pielikums Nr.2). 

11.3. Pretendenta atlases dokumenti. 

Lai apliecinātu atbilstību dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā un atbilstību 

Pretendentu atlases prasībām, Pretendentam, katram personu apvienības dalībniekam (ja 

piedāvājumu iesniedz personu apvienība) dokumentāli jāpastiprina un jāiesniedz šādi 

apliecinājumi, kompetentas iestādes izsniegti dokumenti (apliecības, izziņas, licences, 

atļaujas) un cita pieprasītā informācija: 

11.3.1. Apliecinājums, ka uz Pretendentu, katru personu apvienības dalībnieku un personu, 

uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību 

kvalifikācijas prasībām, neattiecas šī nolikuma 7.punktā norādītie Pretendentu 

izslēgšanas gadījumi. 

11.3.2. Kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas apliecina Pretendenta un personas, uz 

kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību 

kvalifikācijas prasībām, amatpersonu paraksta tiesības, kā arī to, ka nav pasludināts 

maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā.  

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa ir jāiesniedz arī visiem 

personu apvienības dalībniekiem. 

11.3.3. Kompetentas institūcijas izsniegta izziņa vai Pretendenta apstiprināta izziņas kopija 

izziņa, kas apliecina, ka Pretendentam (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai 

Latvijā ir tā pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 

EUR (viens simts piecdesmit euro). 

Pretendentam, ja tas reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta, 

jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa vai Pretendenta apstiprināta 

izziņas kopija, kas izsniegta ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms piedāvājuma 

iesniegšanas galīgā termiņa beigām un kas apliecina, ka Pretendentam attiecīgajā 

ārvalstī nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

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

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa ir jāiesniedz arī visiem 

personu apvienības dalībniekiem. 

11.3.4. Valsts darba inspekcijas izziņa, kas apliecina, ka Pretendents un persona, uz kura 

iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst 

iepirkuma procedūras dokumentu prasībām, Latvijā un ārvalstīs nav sodīta par šī 

iepirkuma nolikuma 7.1.7.apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem. 

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa ir jāiesniedz arī visiem 

personu apvienības dalībniekiem. 

11.3.5. Personu apvienībai jāiesniedz apliecinājums, ka personu apvienība tiks reģistrēta 

Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos 

aktos paredzētajā kārtībā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, ja ar personu 

apvienību tāds tiks slēgts. 

11.3.6. Brīvā formā sagatavota informācija par Pretendenta un/vai personas, uz kura 

iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas 

prasībām, personu apvienības katra dalībnieka (ja attiecīgo darbu veikšanai 

nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto) reģistrāciju Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā. 

Ārvalstu uzņēmējiem atbilstība iepirkuma procedūras dokumentu  prasībām 

jāpierāda iesniedzot: 



a. attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā izsniegtu dokumentu; 

b. apliecinājumu, ka uzņēmējs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai reģistrēsies 

Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.  

Personu apvienībai jāiesniedz apliecinājums, ka personu apvienība tiks reģistrēta 

Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 

Par personām, uz kuru iespējām Pretendents nebalstās, lai apliecinātu atbilstību 

Pretendenta kvalifikācijas prasībām, bet, kam saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteikto attiecīgo darbu veikšanai nepieciešama reģistrācija 

Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz brīvā formā sagatavota 

informācija par reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai 

apliecinājums, ka persona, uz kuras iespējām Pretendents balstīsies tiks reģistrēts 

Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 

11.3.7. Apliecinājums, ka Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums atbilst šī 

nolikuma 9.3.punktā noteiktajam. 

11.3.8. Apliecinājums, ka Pretendentam ir šī iepirkuma nolikuma 9.4.punktam atbilstoša 

pieredze šajā iepirkumā paredzēto darbu izpildei.  

Apliecinājumam jāpievieno: 

a. izpildīto darbu saraksts saskaņā ar šī nolikuma pielikumu Nr.3 par pēdējo 5 

(piecu) gadu (2012.gads, 2013.gads, 2014.gads, 2015.gads, 2016.gads un 

ieskaitot 2017.gadu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam) laikā izbūvētiem 

un ekspluatācijā pieņemtiem-nodotiem objektiem, kuros veikti šim iepirkumam 

pēc rakstura un apjoma līdzīgi būvdarbi (būvobjekts – dzelzceļa sliežu ceļu 

izbūves darbi, kuri izpildīti un pieņemti ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā)); 

b. atsauksmes vai cita veida dokumentāli pierādījumi no sarakstā uzrādīto 

būvobjektu pasūtītājiem (īpašniekiem vai valdītājiem) ar informāciju par 

veiktajiem darbu apjomiem (atsauksmē norādīt būvobjekta nosaukumu, 

būvdarbu uzsākšanas un būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā datumu, 

izpildīto darbu īsu aprakstu un apjomu, kas izteikti sekojošās mērvienībās: m 

(metri) un gab. (gabali)). Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Pretendenta 

kvalifikāciju (t.sk. izpildīto darbu) apstiprinošus dokumentus – izrakstu/us no 

būvdarbu žurnāla, būvatļaujas kopiju, aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā 

u.c. dokumentus, kas apliecina sniegto ziņu patiesumu. 

11.3.9. Apliecinājums, ka Pretendenta rīcībā ir (vai tiks piesaistīts) sertificēts speciālists – 

būvdarbu vadītājs ar atbilstošu profesionālo pieredzi līdzīgu šajā iepirkumā 

paredzēto darbu izpildē šī nolikuma 9.5.punktā norādītajā reglamentējamā 

būvdarbu sfērā un ar atbilstošu šī nolikuma 9.6.punktā norādīto profesionālo 

pieredzi. 

Apliecinājumam jāpievieno: 

a. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts – šajā iepirkumā paredzētajā 

reglamentētajā būvdarbu sfērā būvdarbu vadītāju saraksts saskaņā ar šī 

nolikuma pielikumu Nr.4; 

b. būvvaldē vai Dzelzceļa tehniskajā inspekcijā reģistrētu būvdarbu vadītāja 

saistību rakstu par kvalifikācijas apliecināšanai uzrādītajiem būvobjektiem; 

c. visu sarakstā iekļauto būvspeciālistu būvprakses sertifikātu kopijas vai brīvā 

formā sagatavotu informāciju par būvprakses sertifikāciju, Pretendenta 

piedāvāto speciālistu parakstīts CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar šī 

nolikuma pielikumu Nr.5; 

d. ja piedāvātā būvdarbu vadītāja profesionālā kvalifikācija iegūta ārzemēs, 

Pretendenta apliecinājums par to, ka, ja ar to tiks slēgts iepirkuma līgums, 5 

(piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā jāiesniedz atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu 

profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā 



profesijā, kā arī jāiesniedz  Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju 

par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz 

speciālists to saņems. 

11.3.10. Apliecinājums, ka Pretendents iepirkuma izpildei piesaistīs darba aizsardzības 

atbildīgo personu – darba aizsardzības koordinatoru, kurš atbildīs Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 “Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8.1punkta prasībām. Apliecinājumam 

jāpievieno informācija par piedāvāto speciālistu un dokumentu kopijas, kas 

apstiprina šī speciālista atbilstību Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus” 8.1 punkta prasībām. 

Ja darba aizsardzības koordinatora funkcijas izpildīs ārvalsts fiziska vai juridiska 

persona, tad jāpievieno Pretendenta apliecinājums par to, ka uz iepirkuma līguma 

noslēgšanas brīdi darba aizsardzības koordinatora funkcijas izpildītājs atbildīs 

izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālas 

darbības veikšanai Latvijas Republikā. Apliecinājumam jāpievieno informācija 

par piedāvāto speciālistu un dokumentu kopijas, kas apliecina darba aizsardzības 

koordinatora sniegšanas tiesības (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka 

ārvalsts normatīvie akti). 

11.3.11. Ja Pretendents, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi, paredz balstīties uz citu 

Piegādātāju iespējām, Pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēju saraksts un 

apakšuzņēmēja apliecinājums saskaņā ar šī nolikuma pielikumu Nr.6. 

11.3.12. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad jāiesniedz vienošanās protokols, 

ko paraksta visas personu apvienības dalībniekus pārstāvošās personas, kuras 

tiesīgas pārstāvēt dalībnieku. Vienošanās protokolā jānorāda: 

a. Personu apvienības izveidošanas mērķis un darbības laiks; 

b. vadošais dalībnieks un pilnvarotā persona, kura iepirkuma procedūras 

ietvaros tiesīga pārstāvēt personu apvienību, aizstāvēt tās intereses, personu 

apvienības vārdā parakstīt dokumentus, iesniegt piedāvājumu, parakstīt 

iepirkuma līgumu, ja personu apvienība uzvarēs iepirkuma procedūrā; 

c. kādus darbu veidus un kādā apjomā (gan naudas izteiksmē, gan procentuāli) 

veiks katrs no personu apvienības dalībniekiem; 

d. apstiprinājums, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā personu 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. 

11.4. Izziņas, kas minētas šī nolikuma apakšpunktos 11.3.2., 11.3.3. un 11.3.4., un citi Latvijas 

kompetento institūciju izsniegtie dokumenti tiek pieņemti, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 

(vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas.  

Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un dokumenti tiek pieņemti, ja tie 

izsniegti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas, ja izziņas 

izdevējs nav noteicis īsāku to derīguma termiņu. 

11.5. Tehniskais piedāvājums. 

Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj: 

11.5.1. Darbu izpildes laika grafiks pa nedēļām un izpildāmiem darbu veidiem, norādot 

būvniecības darbu sākuma un beigu orientējošus datumus. 

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

līgumsaistību izpildes nodrošināšanai nepieciešamie tehniskie resursi – būvniecības 

tehnika un iekārtas. Apliecinājumam jāpievieno būvniecības tehnikas un iekārtu 

saraksts, kurā jānorāda tikai tie tehnikas un iekārtu veidi, kas tiks izmantoti šī 

iepirkuma izpildē (sarakstā jānorāda tehnikas veids, skaits, izlaiduma gads, 

raksturīgie tehniskie parametri). 



11.5.3. Apliecinājums, ka Pretendenta rīcībā iepirkumā paredzēto darbu izpildei būs 

sertificēti speciālisti ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu, dzelzceļa 

signalizācijas sistēmu būvdarbu un elektroietaišu līdz 0,4 kV izbūves darbu 

vadīšanā. 

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

darbu secību un katra darba veida izpildē pielietojamo būvniecības tehniku un 

iekārtas. 

11.5.5. Līguma organizācijas shēma un apraksts, kurā aprakstīt katras līgumā iesaistītās 

juridiskās un fiziskās personas funkcijas un to uzdevumus. Shēmā jābūt norādītiem: 

a. iesaistītajiem galvenajiem speciālistiem (katram speciālistam norādīt vārdu, 

uzvārdu un pozīciju). 

b. līgumā iesaistītās puses (apakšuzņēmēji, saistītie līguma partneri u.c. personas, 

lai tiktu aptvertas visas ar projekta realizāciju iesaistītās personas). 

11.5.6. Apliecinājums, ka būvdarbi tiks veikti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo 

aktu prasībām. 

11.5.7. Pretendenta apliecinājums par to, ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas 

tiesības slēgt iepirkuma līgumu, tiks nodrošināta:  

a. Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana uz visu būvniecības laiku 

vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas; 

b. būvdarbu vadītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana uz visu būvniecības 

laiku vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas uz visu būvniecības 

laiku, bet ne mazāku par 15000 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro); 

c. būvdarbu vadītājiem, kas nav atbildīgie būvdarbu vadītāji konkrētajā 

būvobjektā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana uz visu būvniecības laiku 

vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas; 

d. būvdarbu vadītāja pašrisks ne lielāks par 1000 EUR (viens tūkstotis euro); 

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, apliecinājumu paraksta katrs personu 

apvienības dalībnieks. 

11.5.8. Pretendenta apliecinājums, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks slēgts iepirkuma 

līgums, tiks nodrošināta kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta 

avansa maksājuma atmaksas bezierunu garantijas nodrošinājums Pretendenta 

pieprasītā visa avansa apmērā (neskaitot PVN), ja netiek veikti darbi avansa apjomā 

vai netiek veikta avansa atmaksāšana, un iepirkuma līguma saistību izpildes 

garantija vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas ar derīguma 

termiņu vismaz 1 (viens) mēnesis pēc objekta gala pieņemšanas - nodošanas akta 

parakstīšanas. 

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, apliecinājumu paraksta katrs personu 

apvienības dalībnieks. 

11.5.9. Piedāvājuma nodrošinājuma apliecinošs dokuments – kredītiestādes apstiprināts 

maksājuma uzdevums par piedāvājuma nodrošinājuma summas pārskaitīšanu vai 

kredītiestādes izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības polises kopā ar 

maksājuma uzdevumu par prēmijas maksājuma samaksu kopija (oriģināli jāievieto 

piedāvājuma iepakojumā neiesietā veidā). 

11.6. Finanšu piedāvājums.  

Finanšu piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti: 

11.6.1. Apliecinājums, ka finanšu piedāvājums sagatavots un iesniegts atbilstoši iepirkuma 

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

nepieciešamas pilnīgai darbu pabeigšanai saskaņā ar būvprojektu, tehnisko 

specifikāciju, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija 

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

“Būvizmaksu noteikšanas kārtība””,  valsts un pašvaldības institūciju izdoto 

nosacījumu prasībām, kā arī izmaksas, kas nav tieši norādītas apjomu tabulās 

(nolikuma pielikums Nr.8), kuras varēja un kuras vajadzēja paredzēt, vai to 



pielietojuma nepieciešamība izriet no būvobjekta rakstura vai apjoma, bez kuru 

izpildes nevar būvobjektu pieņemt ekspluatācijā, nodokļi (izņemot pievienotās 

vērtības nodokli) un nodevas, kas jāmaksā izpildītājam kā uzņēmējam. 

11.6.2. Būvdarbu tāme, kas sagatavota ņemot vērā šī nolikuma pielikumā Nr.8 pievienotās 

darbu apjomu tabulas, kā arī ņemot vērā pārējos iepirkuma procedūras dokumentus. 

Būvdarbu tāme jāsagatavo saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 

LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 6.pielikumu un 7.pielikumu, 

ņemot vērā tās prasības, kādas norādītas iepirkuma procedūras dokumentos. 

Būvdarbu tāme jāpievieno piedāvājumam arī elektroniskā veidā (datu nesējā) Excel 

failu formātā. 

Aizpildot lokālās tāmes, jāizpilda arī iedaļa “Materiālu, grunts apmaiņas un 

būvgružu transporta izdevumi”, aprēķinot izdevumu apjomu procentuāli no 

materiālu izmaksu kopapjoma. Gadījumā, ja iedaļā “Materiālu, grunts apmaiņas un 

būvgružu transporta izdevumi” nav nepieciešami, iedaļā izdevumi jāaizpilda 0 

(nulles) vērtībā. 

Sastādot darbu tāmes un tāmju kopsavilkumu, Pretendents var izmantot dažādas 

aprēķinu funkcijas (SUM, ROUND utt.), ievērojot to, ka tāmju elektroniskajai 

versijai ir jāsakrīt ar papīra formātā iesniegto versiju, tas ir, tik cipari, cik parādās 

aiz komata elektroniskajā versijā, tikpat jāparādās arī papīra formā iesniegtajā 

versijā, bet ne vairāk kā 2 (divi) cipari aiz komata. 

11.6.3. Informācija par avansa apmēru (ja tāds tiks paredzēts). 

11.6.4. Plānotās naudas plūsmas grafiks pa mēnešiem visam darbu izpildes periodam. 

 

12. Piedāvājumu izvērtēšana. 

12.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas Komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu. 

12.2. Komisija pārbaudīs, vai Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un 

piedāvājuma nodrošinājums atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām. Ja pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā vai piedāvājuma nodrošinājums nav 

ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiks noraidīts. 

12.3. Izskatot Pretendenta atlases dokumentus, Komisija pārbaudīs vai Pretendents un personas 

(t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendents balstās, neatbilst citiem Pretendentu 

izslēgšanas nosacījumiem un atlasīs Pretendentus, pārbaudot Pretendentu atbilstību 

Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Ja Komisija konstatēs, ka Pretendenta kvalifikācijas 

dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasīs, lai Pretendents vai 

kompetentā institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. 

12.4. Pretendentu piedāvājumi tiks noraidīti, ja Pretendenti vai personas (t.sk. apakšuzņēmēji), 

uz kuru iespējām Pretendents balstās: 

a. nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina neattiecināmību uz 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. 

12.5. Komisija pārbaudīs atlasīto Pretendentu tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu 

atbilstību iepirkuma procedūras dokumentu noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru 

tehniskie piedāvājumi vai finanšu piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām, tiks noraidīti. 

12.6. Piedāvājumi, kuri neatbildīs iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām noformējuma 

prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

noformējuma prasībām ir būtiska. 



12.7. Ņemot vērā Likuma 57.panta 3.daļas nosacījumus, no piedāvājumiem, kas atbildīs 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Komisija izvēlēsies saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu – piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

12.8. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņems vērā piedāvājumā norādīto iepirkuma kopējo cenu, 

neskaitot PVN. Komisija pārbaudīs Pretendentu finanšu piedāvājumus (tāmes) un 

nepieciešamības gadījumā labos konstatētās aritmētiskās kļūdas. Aritmētiskā kļūda ir 

kļūda, kas radusies aritmētisku darbību rezultātā (skaitot, reizinot, atņemot vai dalot). 

Gadījumā, ja pastāv iespēja dažādi pamatot un izskaidrot kļūdas finanšu piedāvājumā, tad 

šādas kļūdas nevar tikt labotas kā aritmētiskās kļūdas, un Pasūtītāja veiktās darbības 

attiecībā uz Pretendenta piedāvājuma saturu var traktēt kā nepamatotu piedāvājuma satura 

grozīšanu. Par konstatētajām aritmētiskajām kļūdām Komisija informēs Pretendentu, kura 

pieļautās kļūdas labotas. 

12.9. Ja Komisija konstatēs, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas var tikt noraidīts. 

Ja Komisija Pretendenta piedāvājumu uzskatīs par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda 

piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasīs no Pretendenta detalizētu 

paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt 

pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu 

paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiks noraidīts tikai 

gadījumā, ja Pretendents nevarēs norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus 

apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu. 

 

13. Iepirkuma līgums. 

13.1. Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu slēgs 

iepirkuma līgumu atbilstoši iepirkuma līguma projektam (nolikuma pielikums Nr.7). 

13.2. Pasūtītājam ir tiesības noslēgt iepirkuma līgumu ar iepirkuma procedūras uzvarētāju 

nākamajā dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Līgums jānoslēdz 5 (piecu) darba dienu 

laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


