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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.LSEZ2017/12/K. 

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

iepirkumu likumu (turpmāk – Likums). 

2.3. Iepirkuma procedūras norisi nodrošina Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes 

izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija). 

2.4. Informācijas apmaiņa iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā rakstveidā – 

gan pa faksu, gan elektroniski (neņemot vērā elektroniskā paraksta esamību vai neesamību, 

kā arī oriģināla neesamību pa pastu), gan pastu (tas nozīmē, ka vienlaicīgi ar informācijas 

nosūtīšanu pa faksu vai e-pastu, pa pastu tiek nosūtīts tās oriģināls). Informācijas apmaiņā 

vienmēr jānorāda iepirkuma procedūras priekšmets un identifikācijas numurs, uz kuru tā 

attiecas. Informācija jāadresē Pasūtītāja vai piegādātāja/pretendenta norādītajām 

kontaktpersonām. Par informācijas saņemšanas brīdi tiek uzskatīts laiks, kad nosūtītāja 

faksā parādās informācija par faksa saņemšanu. 

2.5. Ieinteresētais piegādātājs – piegādātājs, kas saņēmis iepirkuma procedūras dokumentus 

(turpmāk – Nolikums). 

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

iesniegusi piedāvājumu šajā nolikumā noteiktajā kārtībā. 

 

3. Saziņa. 

3.1. Nolikums ir pieejams Pasūtītāja mājas lapā interneta adresē http://liepaja-sez.lv/lv/liepajas-

sez/iepirkumi/. Jebkurš interesents bez maksas ar Nolikumu (latviešu valodā) var 

iepazīties, kā arī saņemt elektronisko kopiju CD formātā Liepājas speciālās ekonomiskās 

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

3401, katru darba dienu līdz 2017.gada 2.oktobrim no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no 

plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00 (2017.gada 2.oktobrī līdz plkst. 10.00).   
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3.2. Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros 

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

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

Pasūtītājs ir nosūtījis elektronisko pastu, saglabājot izdruku no elektroniskā pasta. 

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

ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu. 

3.5. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras  nosaukumu. 

3.6. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta 

adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas elektroniskā pasta adresi, vai faksa numuru. 

3.7. Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt latviešu valodā ne vēlāk kā 6 

(sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs papildu 

informāciju sniedz maksimāli īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

3.8. Ja Pasūtītājs sniedz papildus informāciju, tas vienlaikus ar papildus informācijas 

nosūtīšanu Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju 

mājas lapā internetā, kurā ir pieejams Nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu. 

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

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

ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājas lapā. 

 

4. Informācija par iepirkuma priekšmetu un iepirkuma dokumenti. 

4.1. Iepirkuma priekšmets ir pieņemt no kuģa, par kuru tiek iekasēta ostas sanitārā maksa, 

vienas vizītes laikā Liepājas ostā līdz 10m3  MARPOL I un MAPOL IV atkritumus 

(turpmāk  – atkritumi) un nogādāt tos uz Liepājas ostas attīrīšanas iekārtām atbilstoši 

Liepājas ostas noteikumiem, Pasūtītāja noteiktai kārtībai, Liepājas ostas atkritumu 

apsaimniekošanas plānam, Latvijas Republikas normatīvo aktu un starptautisko tiesību 

normu prasībām un rekomendācijām, šīs iepirkuma procedūras dokumentu prasībām 

(turpmāk – Pakalpojums). 

4.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā cena (zemākā procentu likme no Pasūtītāja 

aprēķinātajām ostas sanitārajām maksām). 

4.3. Pakalpojuma sniegšanas vieta – Liepājas ostas piestātnes (nolikuma pielikumu Nr.1). 

4.4. Pakalpojuma sniegšanas termiņš – 36 (trīsdesmit seši) mēneši sākot no 2018.gada 

1.janvāra. 

4.5. Ieinteresētajiem piegādātajiem, sagatavojot  savus piedāvājumus ir obligāti jāveic Liepājas 

ostas piestātņu apskate, kurās paredzēts sniegt Pakalpojumu. Par Pakalpojuma sniegšanas 

vietu apskati Ieinteresētais piegādātājs saņems sertifikātu (pielikums Nr.6), kas apliecinās, 

ka Ieinteresētais piegādātājs ir iepazinies un apsekojis Pakalpojuma sniegšanas vietas. 

Ieinteresētajam piegādātājam par Pakalpojuma sniegšanas vietu apskates laiku  jāvienojas 

ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Drošības, aizsardzības un vides daļas 

vadītāju Kasparu Poņemecki tālrunis (+371) 26141920 vai elektroniski e-pasts: 

kaspars@lsez.lv.  

 

5. Piedāvājums.  

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

5.1.1. Ieinteresētais piegādāts var iesniegt tikai vienu piedāvājumu vienā variantā. 

mailto:kaspars@lsez.lv
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5.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 2.oktobrim 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 

2.oktobrī 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 zemākā procenta likme no 

Pasūtītāja aprēķinātajām ostas sanitārajām maksām.  

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, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā līdz 2017.gada 

29.decembrim. 

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. 

5.3. Piedāvājuma noformējums. 

5.3.1. Piedāvājums (1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija) sastāv no šādām daļām: 

a. pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti;  

b. tehniskais piedāvājums; 

c. finanšu piedāvājums; 

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

kopijas un dokumentu tulkojumi latviešu valodā, un piedāvājuma daļu 

caurauklojumi 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.  
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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).   

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 kursa 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 caurauklojumus. 

5.3.9. Piedāvājums (skatīt šī nolikuma 5.3.1.punktu norādīt) jāievieto aizlīmētā un 

aizzīmogotā iepakojumā ar norādi uz tā: 

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

LV-3401”; 

 “Piedāvājums atklātam konkursam “MARPOL I un MARPOL IV atkritumu 

pieņemšana no kuģiem Liepājas ostā”, iepirkuma identifikācijas 

Nr.LSEZ2017/12/K”, norādot kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, tālruņa un 

faksa numuru, e-pasta adresi; 

 “Neatvērt līdz 2017.gada 2.oktobrim plkst.10.00”. 

5.3.10. Aiz piedāvājuma titullapas obligāti jābūt piedāvājuma 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. 

6.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 1000 EUR 

(viens tūkstotis euro) par iepirkuma priekšmetu. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu 

garantē ar vienu no šādām iespējām: 

6.1.1. Iesniedzot Pasūtītājam kredītiestādes izsniegtu garantiju vai apdrošināšanas 

sabiedrības polisi, 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. 
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6.1.2. Ieskaitot drošības naudu Pasūtītāja norādītajā bankas kontā, bankas maksājuma 

uzdevumā norādot – “Piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūrai, 

iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2017/12/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 līdz 2017.gada 29.decembrim, bet ne ilgāk kā 

līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.  

 

7. Līguma izpildes garantija. 

7.1. 14 (četrpadsmit) dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas Pakalpojuma 

sniedzējam jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līguma izpildes bezierunu garantija 10000.00 

EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā vai jāieskaita minētā summa Pasūtītāja 

norādītajā bankas kontā. Līguma izpildes bezierunu garantiju var izsniegt kredītiestāde vai 

apdrošināšanas sabiedrība. Līguma izpildes garantijai ir jābūt sagatavotai, atbilstoši  

Līguma izpildes garantijas veidni (sk. nolikuma pielikumu Nr.7). 

7.2. Pakalpojuma sniedzējam (iepirkuma līguma slēdzējam) jānodrošina, lai līguma izpildes 

garantija būtu spēkā visā iepirkuma līguma darbības laikā un tai jākalpo kā finanšu 

nodrošinājumam iepirkuma līgumā noteikto Pakalpojuma sniedzēja saistību izpildei, t.sk., 

visu zaudējumu atlīdzināšanai, par ko Pakalpojumu  sniedzējs ir atbildīgs saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem vai iepirkuma līgumu. 

 

8. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi. 

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

Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 
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8.1.1. Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, 

pārstāvēttiesīgā 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. 

8.1.2. 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) EUR. 

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. 

8.1.3. Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta 

saimnieciskā darbība vai Pretendents tiek likvidēts. 

8.1.4. 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.  

8.1.5. 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 

novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, un Pretendents nevar pierādīt, ka 

tā vai ar to saistītās juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā 

neierobežo konkurenci.  

8.1.6. 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. 
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8.1.7. 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. 

8.1.8. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai 

vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju. 

8.2. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi attiecas uz: 

8.2.1. Personu apvienības dalībnieku, uz kuru attiecināmi šī nolikuma 8.1.1., 8.1.2.,  

8.1.3.,  8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.7., 8.1.8. punktos minētie izslēgšanas nosacījumi. 

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

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

8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.7., 8.1.8. punktos minētie izslēgšanas 

nosacījumi. 

8.2.3. Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai 

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

kuru attiecināmi šī nolikuma 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.7., 

8.1.8. punktos minētie izslēgšanas nosacījumi. 

 

9. Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana. 

9.1. 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 8.1.1., 8.1.3., 

8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.7. 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. 

9.2. 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 8.1.1., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.7. apakšpunktos) minētajam 

izslēgšanas gadījumam. 

9.3. 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. 

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

līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo Pretendentu 
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no dalības iepirkumu procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, Komisija pieņem 

lēmumu izslēgt Pretendentu no tālākās dalības iepirkumu procedūrā. 

 

10. Kvalifikācijas prasības. 

10.1. 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.  

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

Pretendenta kvalifikācijas prasībām, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai jābūt Valsts vides 

dienesta izsniegta atļauja pieņemt un pārvadāt atkritumus. 

         Ārvalstu Piegādātājam un personu apvienībai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai jāsaņem 

atļauja pieņemt un pārvadāt atkritumus.  

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

darbaspēka resursiem, lai nodrošinātu šajā iepirkumā paredzēto atkritumu savākšanu 

pieprasītajā apjomā, kvalitātē. 

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

Pretendenta kvalifikācijas prasībām, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai jābūt reģistrētam 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un metroloģijas centra BAPUS sistēmā. 

10.5. Pretendentam jānodrošina tehniskajā specifikācijā (nolikuma pielikums Nr.1) noteiktajām 

prasībām atbilstošu atkritumu pieņemšanu no kuģiem un to nogādāšanu uz Liepājas ostas 

attīrīšanas iekārtām piestātnē Nr.27 (Pulvera iela 29, Liepāja). 

10.5.1. Ņemot vērā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes attīrīšanas iekārtu 

darbu laiku, Pretendentam īpašumā vai tā tiesiskajā valdījumā, turējumā jāatrodas 

sertificētai tilpnei, kurā var uzglabāt 50 m3  atkritumu.   

10.5.2. Pretendentam īpašumā vai tiesiskajā valdījumā, turējumā jāatrodas atbilstošs 

tehniskais aprīkojums atkritumu pieņemšanai no kuģiem un tam jāspēj iepirkuma 

līguma darbības laikā nodrošināt Pasūtītāju ar atbilstoši aprīkotu tehniku. 

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

personas iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma 

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

iepirkuma līguma izpildē. 

10.7. 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, ka 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 iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām. Personu apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras 

dokumentu par katru tās dalībnieku (Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta 

veidlapa pieejama https://ec.europa.eu/tools/espd/filter). 

 

11. Iesniedzamie dokumenti. 

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir 

uzskaitīti šajā punktā.  

11.1. Piedāvājumā iekļaujamas piedāvājuma dokumentu daļas atbilstoši šī nolikuma 

5.3.1.apakšpunktam. 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter
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11.2. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei nolikuma 

pielikumā 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 8.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 8.1.7.apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem.  

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa ir jāiesniedz arī par 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. Apliecinājums, ka Pretendents līdz līguma noslēgšanas brīdim tiks izsniegta 

Valsts vides dienesta atļauja, kas apliecina Pretendentam ir tiesības pieņemt un 

pārvadāt atkritumus. 

11.3.7. Apliecinājums, ka Pretendents līdz līguma noslēgšanas brīdim tiks reģistrēts 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un metroloģijas centra BAPUS sistēmā. 

11.3.8. Apliecinājums tam, ka Pretendents apņemas veikt atkritumu noņemšanu no 

kuģiem 24 (divdesmit četru) stundu laikā septiņas reizes nedēļā.  

11.3.9. Ja Pretendents iepirkuma līguma izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un 

balstīties uz apakšuzņēmēju un citu Personu (Personas, uz kuru iespējām 

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

Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver: 
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a. Dokumenti, kas apliecina, ka uz Personu (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras 

iespējām Pretendents balstās, neattiecas Pretendentu izslēgšanas nosacījumi. 

b. (Ja attiecināms) citā valstī kompetentās iestādes izsniegtas reģistrācijas 

apliecības vai izziņas apliecināta kopija1, kas apliecina, ka Persona (t.sk. 

apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir reģistrēts 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un joprojām darbojas. 

c. Dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz 

kuras iespējām Pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, 

kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās, personas tiesības pārstāvēt 

Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām Pretendents balstās, 

iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno 

dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas 

tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

11.4. Tehniskais piedāvājums. 

11.4.1. Tehniskais piedāvājuma apraksts atbilstoši nolikuma pielikuma Nr.3 veidnei, kurā 

jānorāda atkritumu pieņemšanas un nodošanas darbu organizēšanas veids par 

katru no Liepājas ostas piestātnēm, kurās iespējama/paredzēta piesārņoto ūdeņu 

pieņemšana no kuģiem. 

11.4.2. Pretendenta apliecinājums par to, ka tas ir veicis iepirkuma izpildes vietu apskati, 

iepazinies ar esošo situāciju, katras vietas specifiku/īpatnībām un piekļuves 

iespējām. Apliecinājumam jāpievieno objektu apskates sertifikāts (nolikuma 

pielikums Nr.6), kuru izsniedzis Pasūtītājs saskaņā ar Nolikuma 4.5.punktu. 

11.4.3. Pretendenta apliecinājums, par to, ka viņa īpašumā vai tiesiskajā valdījumā, 

turējumā atrodas vai būs pieejams iepirkuma izpildei atbilstošs tehniskais 

aprīkojums atkritumu pieņemšanai no kuģiem, un ka viņš spēs iepirkuma līguma 

darbības laikā nodrošināt Pasūtītāju ar atbilstoši aprīkotu tehniku. 

11.4.4. Pretendenta apliecinājums par to, ka tā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā, turējumā 

atrodas vai atradīsies sertificēta tilpne/tilpnes ar iespēju tajā uzglabāt vismaz 50 

m3 atkritumu.  

11.5. Finanšu piedāvājums.  

11.5.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei 

(nolikuma pielikums Nr.4). 

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

līgums, iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā apjomā 14 (četrpadsmit) 

dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas tiks iesniegta kredītiestādes vai 

apdrošināšanas sabiedrības izsniegta iepirkuma līguma saistību izpildes bezierunu 

garantija vai noteiktā garantijas summa tiks ieskaitīta Pasūtītāja norādītajā bankas 

kontā. 

 

12. Piedāvājuma vērtēšana. 

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 Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja pieteikums dalībai 

iepirkuma procedūrā vai piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā 

vai neatbilst Nolikumā 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 

                                                           
1 Apliecina Pretendents /Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās 
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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 tiek noraidīti, ja Pretendenti vai Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), 

uz kuru iespējām Pretendents balstās, atbilst vienam no šādiem gadījumiem: 

a. Nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina neattiecināmību Pretendentu izslēgšanas 

nosacījumiem vai atbilst Pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.  

b. Nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta 

kvalifikācijas prasībām. 

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. Iepirkumu komisija, salīdzinot piedāvājumus savā starpā izvēlas saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu – piedāvājumu ar piedāvāto zemāko cenu (zemākā procentu 

likme no Pasūtītāja aprēķinātajām ostas sanitārajām maksām. 

 

13. Iepirkuma līgums.  

13.1. Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu slēgs 

iepirkuma līgumu atbilstoši iepirkuma līguma projektam (nolikuma pielikums Nr.8). 

13.2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai nav tikusi iesniegta līguma 

izpildes garantija atbilstoši nolikuma 7.1.punkta prasībām, Pasūtītājs slēdz iepirkuma 

līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu (zemākā procentu likme no 

Pasūtītāja aprēķinātajām ostas sanitārajām maksām) piedāvājumu, vai pārtrauc 

iepirkuma procedūru. Ja Pasūtītājs  izvēlas slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, 

kurš piedāvājis zemāko cenu (zemākā procentu likme no Pasūtītāja aprēķinātajām 

ostas sanitārajām maksām), tas atkārtoti nosūta paziņojumus par pieņemto lēmumu 

Pretendentiem un publicē mājaslapā internetā. 

13.3. Līgums jānoslēdz 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma 

saņemšanas. 

 

14.    Pielikumi. 

14.1. Šim nolikumam pievienoti šādi pielikumi: 

 Tehniskā specifikācija (nolikuma pielikums Nr.1). 

 Pretendenta pieteikuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.2). 

 Tehniskā piedāvājuma (Darba apraksts) veidne (nolikuma pielikums Nr.3). 

 Finanšu piedāvājuma veidne (nolikuma pielikums Nr.4). 

 Kopsavilkums par pēdējo 36 mēnešu aprēķinātajām sanitārajām maksām, ostā 

ienākušo kuģu skaita un pieņemtajiem piesārņotajiem ūdeņiem  (nolikuma pielikums 

Nr.5). 

 Pakalpojumu sniegšanas vietu (objektu) apskates sertifikāts (nolikuma pielikums 

Nr.6). 

 Līguma izpildes garantijas veidne (nolikuma pielikums Nr.7). 

 Iepirkuma līguma projekts (nolikuma pielikums Nr.8). 
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Nolikuma pielikums Nr.1 

 

Tehniskā specifikācija  
 

1. Iepirkuma mērķis. 

Veikt atkritumu pieņemšanu no kuģiem, nodrošinot šo darbu izpildi atbilstoši Liepājas 

ostas noteikumiem, Pasūtītāja noteiktajai kārtībai, Liepājas ostas atkritumu 

apsaimniekošanas plānam, Latvijas Republikas normatīvo aktu un starptautisko tiesību 

normu prasībām un rekomendācijām. 

 

2. Iepirkuma priekšmets. 

2.1. Iepirkuma priekšmets ir pieņemt no kuģa, par kuru tiek iekasēta ostas sanitārā 

maksa, vienas vizītes laikā Liepājas ostā līdz 10m3 atkritumus un nogādāt tos uz 

Liepājas ostas attīrīšanas iekārtām atbilstoši Liepājas ostas noteikumiem, Pasūtītāja 

noteiktai kārtībai (Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija), Liepājas ostas 

atkritumu apsaimniekošanas plānam, Latvijas Republikas normatīvo aktu un 

starptautisko tiesību normu prasībām un rekomendācijām. (turpmāk – 

Pakalpojums). 

2.2. Pakalpojuma sniegšanas vieta – Liepājas ostas piestātnēs Nr.5, Nr.9, Nr.10, Nr.11, 

Nr.12, Nr.14, Nr.16, Nr.17, Nr.18, Nr.19, Nr.20, Nr.21, Nr.25, Nr.26, Nr.27, Nr.28, 

Nr.30, Nr.30A, Nr.40, Nr.41, Nr.42, Nr.43, Nr.44, Nr.45, Nr.46, Nr.49, Nr.50, 

Nr.51, Nr.51A, Nr.54, Nr.55, Nr.56, Nr.57, Nr.58, Nr.59, Nr.60, Nr.61, Nr.62, 

Nr.63, Nr.64, Nr.65, Nr.66, Nr.67, Nr.68, Nr.69, Nr.70, Nr.71, Nr.72, Nr.73, Nr.74, 

Nr.75, Nr.76, Nr.80, Nr.81, Nr.82, Nr.83, Nr.84, Nr.87, Nr.88, Tosmares sausais 

doks Nr.1, Tosmares sausais doks Nr.2. 

2.3. Pakalpojuma izpildes nodrošināšanai nepieciešamās elektroenerģijas piegāde notiek 

pēc saskaņojuma ar Pasūtītāju atbilstoši Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 

pārvaldes noteiktajiem tarifiem. 

2.4. Pakalpojuma izpildes nodrošināšanai speciālo līdzekļu piegāde (piemēram, 

velkonis) notiek atbilstoši Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes 

apstiprinātajos noteikumos “Liepājas ostas maksas un maksas pakalpojumi” 

noteiktajiem tarifiem. 

2.5. Pakalpojuma sniegšanas termiņš ir 36 mēneši no pakalpojuma sniegšanas 

uzsākšanas. 

 

3. Minimālās prasības. 

3.1. Pieņemt atkritumus saskaņā ar Liepājas ostas  noteikumiem “Liepājas ostas maksas 

un maksas pakalpojumi”. 

3.2. Veikt atkritumu savākšanu no kuģiem saskaņā ar “Liepājas ostas atkritumu 

apsaimniekošanas plāns” prasībām. 

3.3. Nodrošināt atkritumu pieņemšanu no kuģiem 24 (divdesmit četras)  stundas  

diennaktī septiņas dienas nedēļā, arī sliktos hidrometeoroloģiskos laika apstākļos. 

3.4. Pārliecināties par pieņemto atkritumu atbilstību noteikumiem un attīrīšanas iekārtu  

prasībām. 

3.5. Nodot savāktos atkritumus no kuģiem Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 

pārvaldes attīrīšanas iekārtām, saskaņojot ar Liepājas specialās ekonomiskās zonas 

pārvaldi nodošanas kārtību, nododamos apjomus, laika grafikus un normatīvajos 

aktos paredzētos uzskaites dokumentus. 

3.6. Saskaņot pakalpojuma sniedzēja rīcībā esošā atkritumu pieņemšanas aprīkojuma 

izmantošanu ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes rīcībā esošā 

aprīkojuma izmantošanu. 



 
                                                                                                         

16 

 

3.7. Saskaņojot ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi kārtību un atbildību, 

pakalpojuma sniedzējam ar savu tehniku un aprīkojumu jāpiedalās naftas, naftas 

produktu noplūdes (akvatorijas piesārņojumu) likvidācijā, saskaņā ar Darbības 

plānu neparedzētā piesārņojuma gadījumā kā arī jāpiedalās Liepājas speciālās 

ekonomiskās zonas pārvaldes organizētajās mācībās. 

3.8. Pakalpojuma sniedzējam jāplāno savu darbu tā, lai kuģu atkritumi, kas tiek nodoti 

sanitārās maksas ietvaros, tiktu pieņemti neaizkavējot kuģi ostā. 

3.9. Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina atkritumu pieņemšana no visām šīs Tehniskās 

specifikācijas 2.2.punktā norādītajām Liepājas ostas piestātnēm. 

3.10. Pakalpojuma sniedzējam ir jābūt spēkā esošām atļaujām, sertifikātiem vai  

diplomiem, lai nodrošinātu atkritumu pieņemšana no kuģiem sanitāro maksu 

ietvaros Liepājas ostā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
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Nolikuma pielikums Nr.2 

 

Liepājas speciāla ekonomiskās zonas pārvalde 

Nodokļu maksātāja reģ.Nr.9000329402 

Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401 

 

Pretendenta pieteikums 
dalībai iepirkuma procedūrā 

 

Iesniedzot šo pieteikumu Pretendenta vārdā piesaku dalību iepirkuma procedūrā “MARPOL I un 

MARPOL IV atkritumu pieņemšana no kuģiem Liepājas ostā”, iepirkuma identifikācijas 

Nr.LSEZ2017/12/K. 

Pretendenta nosaukums _________________________________________________________ 

Reģistrācijas Nr. _______________________________________________________________ 

Banka _______________________________________________________________________ 

Bankas konts _________________________________________________________________ 

Juridiskā adrese _______________________________________________________________ 

Kontaktpersona _______________________________________________________________ 

/uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs ,e-pasta adrese/ 

 Ar šo apliecinu, ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem iepirkuma procedūras dokumentiem, 

tai skaitā tehnisko specifikāciju, dokumentu grozījumiem, Pasūtītāja sniegto papildus 

informāciju, saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un 

saistošām mums, ja vēlamies piedalīties iepirkuma procedūrā, pretenziju nav. 

 Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par iepirkumu, tā uzdevumu un citiem 

apstākļiem, kas var ietekmēt iepirkuma izpildi. 

 Pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus. 

 Apliecinu, ka Pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu iepirkuma 

līgumu atbilstoši šī iepirkuma procedūras dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots 

atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentu prasībām un apņemamies veikt atkritumu 

pieņemšana no kuģiem sanitāro maksu ietvaros Liepājas ostā un nogādāšanu uz attīrīšanas 

iekārtām piestātnē Nr.27 par zemāko cenu (zemākā procentu likmi no Pasūtītāja 

aprēķinātajām ostas sanitārajām maksām): ________________%. 

 Apliecinu, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas. 

 Apņemamies uzsākt iepirkuma līguma izpildi iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā 

termiņā. 

 Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību 

iesniegtā piedāvājuma sakarā.  

 Šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa. 

 Piedāvājuma un piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir 2017.gada 29.decembris, 

bet ne ilgāk kā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 

 

 

____________________________________________________________ 
/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/
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Nolikuma pielikums Nr.3 
 

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>”    

“<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs” 
 

 

Tehniskais piedāvājums (Darba apraksts)  
 

Piestātnes Nr. Transporta tehnika* Personāls** Papildus tehniskais aprīkojums*** 

5       

9       

10       

11       

12       

14       

16    

17       

18       

19       

20       

21       

25       

26       

27       

28       

30       

30A       

40       

41       

42       

43       

44       

45       

46       

49       

50       

51       

51A       

54       

55       

56       

57       

58       

59       

60       

61       

62       
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63       

64       

65       

66       

67       

68       

69       

70       

71       

72       

73       

74       

75       

76       

80       

81       

82       

83       

84       

87       

88       
Tosmares 

sausais doks 

Nr.1    

Tosmares 

sausais doks 

Nr.2    

 
Piezīmes: 

* - Konkrētā piestātnē pakalpojuma izpildei iesaistāmās tehnikas vienības(u) veids(i), skaits un 

galvenie parametri; 

** - Konkrētā piestātnē pakalpojuma izpildei iesaistītā personāla skaits, darba pienākumi 

(atbildība) un kvalifikācija; 

*** - ja nepieciešams, konkrētā piestātnē pakalpojuma izpildei nepieciešamais papildus 

aprīkojums (piemēram, papildus cauruļvadi, specifiskas iekārtas, konstrukcijas u.c.), lai 

nodrošinātu iepirkuma līguma izpildi.  
 

 

<Pretendenta nosaukumus >  

<reģistrācijas numurs > 

<adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

 

 

 

<Vietas nosaukums>, <gads>. gada <datums> .<mēnesis> 
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Nolikuma pielikums Nr.4 

 

 

<Iepirkuma procedūras nosaukums>” 

<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs> 

 

 

 
Finanšu piedāvājuma veidne 

 

 

<Pretendenta nosaukumus >  

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

 

 
Iepirkuma priekšmets Pretendenta piedāvājums 2 

Atkritumu pieņemšana no kuģa, par kuru tiek 

iekasēta ostas sanitārā maksa, un to 

nogādāšana līdz attīrīšanas iekārtām piestātnē 

Nr.27: 

 

 

 

 

 
<Pretendenta nosaukumus >  

<reģistrācijas numurs > 

<adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

 

 
 <Vietas nosaukums>, <gads>. gada <datums> .<mēnesis> 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Pretendenta piedāvājumā ir jānorāda procenta likme no Pasūtītāja aprēķinātajām ostas sanitārajām maksām, par kādu 

Pretendents būtu gatavs sniegt pakalpojumu Liepājas ostā. 
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Nolikuma pielikums Nr.5 

 

 

Kopsavilkums par pēdējos 45 mēnešos aprēķinātajām sanitārajām maksām, ostā ienākušo 

kuģu skaitu un pieņemtajiem atkritumiem  

Mēnesis Kuģu skaits 
Aprēķinātā kuģu 

sanitārā maksa 
Kubikmetri 

oktobris 13 27 16 107.74 102.700 

novembris 13 32 15 049.71 137.619 

decembris 13 21 18 029.37 103.820 

janvāris 14 23 13 387.54 94.551 

februāris 14 18 13.027.15 82.170 

marts 14 36 22 121.49 158.920 

aprīlis 14 24 15 027.33 101.170 

maijs 14 18 13 412.95 70.320 

jūnijs 14 24 15 275.51 68.850 

jūlijs 14 28 9 263.91 92.930 

augusts 14 18 10 410.96 64.250 

septembris 14 21 11 468.83 97.700 

oktobris 14 25 22 056.82 67.040 

novembris 14 32 22 259.68 125.872 

decembris 14 31 14 477.79 103.270 

janvāris 15 22 15 740.63 70.600 

februāris 15 32 15 600.69 114.870 

marts 15 38 18 081.48 137.980 

aprīlis 15 35 16 286.02 88.130 

maijs 15 22 16 422.76 89.200 

jūnijs 15 13 11 065.65 68.740 

jūlijs 15 21 13 221.34 99.050 

augusts 15 21 9 503.62 118.303 

septembris 15 26 20 922.28 121.400 

oktobris 15 26 21 897.71 133.090 

novembris 15 33 16 092.77 140.070 

decembris 15 26 21 667.22 109.855 

janvāris 16 40 16 657.67 173.093 

februāris 16 32 20 236.71 124.860 

marts 16 30 15 931.58 119.900 

aprīlis 16 19 15 563.71 90.880 

maijs 16 17 20 452.07 82.270 

jūnijs 16 18 12 713.79 80.500 

jūlijs 16 12 12 589.26 69.190 

augusts 16 8 10 816.21 37.130 

septembris 16 18 17 010.07 62.850 

oktobris 16 29 24 112.54 125.325 

novembris 16 26 19 850.66 98.030 
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decembris 16 33 19 874.02 128.017 

janvāris 17 35 17 245.42 146.890 

februāris 17  23 16 630.16 88.490 

marts 17  33 19 580.26 154.240 

aprīlis 17 24 19 514.95 96.372 

maijs 17  32 19 074.21 86.754 

Jūnijs 17  22 12 632.88 66.280 

KOPĀ (45 mēneši) 1 144 577 854.82 4 593.541 
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Nolikuma pielikums Nr.6 

 

 

 
 

 

 

ATKLĀTA KONKURSA 

“MARPOL I un MARPOL IV atkritumu pieņemšana no kuģiem Liepājas ostā” 

(iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2017/12/K) 

 

PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS VIETU (OBJEKTU)  

APSKATES SERTIFIKĀTS  

 

Es, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Drošības, aizsardzības un vides 

daļas vadītājs Kaspars Poņemeckis apliecinu, ka:  

 

_____________________________________ 

         (Sertifikāta izsniegšanas gads. datums. mēnesis) 

 

_________________________________(Ieinteresētā piegādātāja nosaukums), tā 

pilnvarotais pārstāvis saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma 4.5.punktu ir iepazinies un 

apskatījis piestātnes Liepājas ostā, kurās būs nepieciešams sniegt pakalpojumu pieņemot no 

kuģiem līdz 10m3 atkritumus un to nogādāšanu uz Liepājas ostas attīrīšanas iekārtām. 

 

 

 

K.Poņemeckis _____________________ 
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Nolikuma pielikums Nr.7  

 

 

 

Līguma “Līguma nosaukums”  izpildes garantija 

 

Līguma “<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija  

 

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>. <mēnesis> 

 

Mēs, <Bankas/ bankas filiāles/ ārvalsts bankas filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības/ārvalstu 

apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 

<5> darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka  

 

<Izpildītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

(turpmāk – Izpildītājs) 

 

nav izpildījis no <gads>. gada <datums>.<mēnesis> noslēgto līgumu “<Līguma nosaukums>” 

Nr. <līguma numurs> (turpmāks – Līgums) izrietošas saistības, norādot ko Izpildītājs nav 

izpildījis, 

 

saņemšanas dienas, < neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu>, izmaksāt Pasūtītājam 

jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR 

(<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķina kontu. 

 

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu 

datumā - <gads>. gada <datums>. <mēnesis>3 . 

 

Pieprasījumu parakstījušas personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums 

iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu 

parakstījušās personas parakstu apliecina banka. 

 

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 

noteikumi par pieprasījuma garantijām Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand 

Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi 

strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Pakalpojuma sniegšanas termiņš. 
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Nolikuma pielikums Nr.8 

 

Līguma projekta veidne 

 

Līgums  Nr._______ 
MARPOL I un MARPOL IV atkritumu  pieņemšana no kuģiem Liepājas ostā 

 

Liepāja                                                                                                    2017.gada ___._________ 

 

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

maksātāja  Nr.90000329402, tās pārvaldnieka _____________________ personā, kurš rīkojas uz 

nolikuma pamata, turpmāk – Pasūtītājs,  

un 

______________, tās ___________________ personā, kurš/i rīkojas uz _____________ pamata, 

turpmāk – Izpildītājs, abi kopā – Puses, 

 

pamatojoties uz šajā iepirkuma līgumā, turpmāk – Līgums, ietverto savstarpēju vienošanos, 

iepirkuma procedūras “MARPOL I un MARPOL IV atkritumu pieņemšana no kuģiem 

Liepājas ostā” (iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2017/12/K) rezultātiem ir noslēguši šo 

Līgumu par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS. 

Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs apņemas pieņemt no kuģa, par 

kuru tiek iekasēta ostas sanitārā maksa, vienas vizītes laikā Liepājas ostā līdz 10m3 

MARPOL I un MARPOL IV atkritumus un nogādāt tos uz Liepājas ostas attīrīšanas 

iekārtām atbilstoši Liepājas ostas noteikumiem, Pasūtītāja noteiktai kārtībai (Pielikums 

Nr.2 – Tehniskā specifikācija), Liepājas ostas atkritumu apsaimniekošanas plānam, 

Latvijas Republikas normatīvo aktu un starptautisko tiesību normu prasībām un 

rekomendācijām. 

 

2. LĪGUMA PERIODS. 

Pakalpojuma sniegšanas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Līgumā paredzētā 

pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas dienas 2018.gada 1.janvāris. 

 

3. PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS VIETA. 

Pakalpojuma sniegšanas vieta – Liepājas ostas piestātnes Nr.5; Nr.9; Nr.10; Nr.11; Nr.12; 

Nr.14; Nr.16; Nr.17; Nr.18; Nr.19; Nr.20; Nr.21; Nr.25; Nr.26; Nr.27; Nr.28; Nr.30; 

Nr.30A; Nr.40; Nr.41; Nr.42; Nr.43; Nr.44; Nr.45; Nr. 46; Nr.49; Nr.50; Nr.51; Nr.51A; 

Nr.54; Nr.55; Nr.56; Nr.57; Nr.58; Nr.59; Nr.60; Nr.61; Nr.62; Nr.63; Nr.64; Nr.65; Nr.66; 

Nr.67; Nr.68; Nr.69; Nr.70; Nr.71; Nr.72; Nr.73; Nr.74; Nr.75; Nr.76; Nr.80; Nr.81; Nr.82; 

Nr.83; Nr.84; Nr.87; Nr.88, Tosmares sausais doks Nr.1, Tosmares sausais doks Nr.2. 

 

4. PASŪTĪTĀJA VISPĀRĪGIE PIENĀKUMI UN TIESĪBAS. 

Apmaksāt līguma priekšmetā minētos pakalpojumus. 

 

5. IZPILDĪTĀJA VISPĀRĪGIE PIENĀKUMI UN TIESĪBAS. 

5.1. Liepājas ostas sanitārās maksas sniegto pakalpojumu ietvaros pieņemt no kuģa vienas 

vizītes laikā līdz 10m3 atkritumu. 



 
                                                                                                         

26 

 

5.2. Veikt līguma izpildi atbilstoši Liepājas ostas noteikumiem. Šos darbus Izpildītājs veic ar 

savu darbaspēku, tehniku, iekārtām un materiāliem. 

5.3. Nodrošināt atkritumu pieņemšanu no kuģiem 24 (divdesmit četras)  stundas  diennaktī 

septiņas dienas nedēļā, arī sliktos hidrometeoroloģiskos laika apstākļos. 

5.4. Nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par adreses, uzņēmuma lēmējinstitūciju, 

izpildinstitūciju vai saimniecisko rekvizītu maiņu vai Izpildītāja maksātnespēju, 

likvidāciju, vai pilnīgu vai daļēju nespēju pildīt Līguma nosacījumus jebkādu iemeslu dēļ. 

5.5. Nodot šī Līguma ietvaros no kuģiem savāktos atkritumus uz Pasūtītāja attīrīšanas 

iekārtām, saskaņojot ar Pasūtītāju nodošanas kārtību, nododamos apjomus, laika grafikus 

un normatīvajos aktos paredzētos uzskaites dokumentus. 

5.6. Saskaņot Izpildītāja rīcībā esošā piesārņoto ūdeņu pieņemšanas aprīkojuma izmantošanu 

ar Pasūtītāja rīcībā esošā aprīkojuma izmantošanu. 

5.7. Saskaņojot ar Pasūtītāju kārtību un atbildību, piedalīties ar savu tehniku  naftas, naftas 

produktu noplūdes (akvatorijas piesārņojumu) likvidācijā, ievērojot Liepājas ostas 

piesārņojumu likvidācijas  plānu, kā arī piedalīties Pasūtītāja organizētajās mācībās. 

5.8. Plānot savu darbu tā, lai atkritumi no kuģiem, kas tiek nodoti sanitārās maksas ietvaros, 

tiktu pieņemti neaizkavējot kuģi ostā. 

5.9. Organizēt savu darbu atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumiem 

Nr.455 “Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto 

atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība”. 

5.10. Izpildītājam ir tiesības piesaistīt trešās personas šajā Līgumā paredzēto pienākumu daļējai 

vai pilnīgai veikšanai, uzņemoties pilnu atbildību par trešo personu darbību šī Līguma 

sakarā. Trešo personu piesaistīšana Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

 

6. INFORMĀCIJAS NODROŠINĀŠANA UN PIEGĀDE. 

6.1. Izpildītājs līdz katra nākamā mēneša 5.datumam iesniedz Pasūtītājam rakstveida 

atskaites (Līguma pielikums Nr.3) par pieņemtajiem atkritumu daudzumiem un 

apkalpotajiem kuģiem. 

6.2. Izpildītājs nekavējoties pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz sniegto pakalpojumu un 

iesniegto rēķinu dokumentētu pamatojumu, t.i. katra kuģa kapteiņa apstiprinājumu par 

saņemtajiem pakalpojumiem. 

6.3. Izpildītājs garantē pieņemšanas tehnikas nepārtrauktas izsaukšanas iespēju. 

6.4. Izpildītājs apņemas katru ceturksni iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par kuģu radīto 

atkritumu pieņemšanu. 

 

7. LĪGUMA IZPILDES NOKAVĒJUMS. 

Ja Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam tiek nodarīti zaudējumi, Izpildītājam ir pienākums 

segt Pasūtītājam radušos zaudējumus, kā arī pienākums turpināt Līguma izpildi, ja 

Pasūtītājs ir vēl ieinteresēts šo Pakalpojumu saņemšanā. Bez tam, Pasūtītājam ir tiesības 

piemērot Līguma izpildes garantiju. 

 

8. LĪGUMA GROZĪJUMI. 

Līguma grozījumi noformējami rakstiski kā atsevišķs dokuments, ko paraksta abas Puses. 

 

9. PAKALPOJUMA MAKSA UN MAKSĀJUMU KĀRTĪBA. 

9.1. Pasūtītājs ne vēlāk kā līdz katra mēneša 15.datumam informē Izpildītāju, par Liepājas 

ostā iepriekšējā mēneša Ostas sanitārās maksas aprēķinātiem ieņēmumiem. Izpildītājs 

ņemot vērā iepriekšējā mēneša Ostas sanitārās maksas aprēķinātos ieņēmumus un noteikto 

_________ % likmi (Līguma pielikums Nr.1 Finanšu piedāvājums), sagatavo un iesniedz 

rēķinu. 
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9.2. Pasūtītājs veic Izpildītāja iesniegto rēķinu apmaksu 15 (piecpadsmit) dienu laikā no 

rēķina saņemšanas brīža.  

 

10. LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA. 

10.1. 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju 10000.00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi) 

apmērā. Līguma izpildes garantiju izsniedz atbilstoši iepirkuma procedūras nolikumā 

paredzētai kārtībai un prasībām. 

10.2. Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā visā šī Līguma 

darbības laikā. 

10.3. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai saņemtu neatmaksāto, ieturētu 

līgumsodu, saņemtu zaudējumu atlīdzību vai citas Pasūtītājam, pamatojoties uz Līgumu, 

pienākošās summas. 

 

11. LĪGUMSODI. 

11.1. Ja  Līgums tiek izbeigts šī Līguma 12.6.2.punkta gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 10000.00  EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā. 

11.2. Ja Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc noteiktā maksājuma datuma nav saņēmis 

maksājumu par sniegtajiem pakalpojumiem, tam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0.05 %  

apmērā no termiņā neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 

10 % no termiņā neapmaksātā rēķina summas. 

 

12. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, TĀ IZBEIGŠANA UN PAGARINĀŠANA. 

12.1. Līgums stājas spēkā pēc šī Līguma 10.1.punktā mīnētās Līguma izpildes garantijas 

saņemšanas. Līguma spēkā esamību var ietekmēt izmaiņas normatīvajos aktos, kas paredz 

šāda Līguma atcelšanu vai Puses vienojas par pirmstermiņa Līguma izbeigšanu. 

12.2. Šis Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa līgumslēdzēja Pusēm par to rakstiski savstarpēji 

vienojoties. Par nodomu un iemesliem izbeigt Līgumu Pusēm jābrīdina vienai otru vismaz 90 

(deviņdesmit) dienas iepriekš. 

12.3. Abas Puses apņemas segt zaudējumus, kas radušies otrai Pusei šī Līguma nosacījumu 

neizpildes gadījumā. Zaudējumu summa nevar tikt aprobežota ar šī Līguma izpildes 

garantiju vai apdrošināšanas gadījuma atlīdzību. 

12.4. Vienpusējas Līguma laušanas gadījumā pēc savas iniciatīvas Izpildītājs atbild par tiešo 

zaudējumu atlīdzināšanu Pasūtītājam. 

12.5. Pasūtītājs var vienpusēji lauzt  Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam, sekojošos 

gadījumos: 

12.5.1. Ja Izpildītājam maksātnespējas procesā uzsākta bankrota procedūra vai 

Izpildītājam ir uzsākts likvidācijas process. 

12.5.2. Ja Izpildītājs nepilda šo Līgumu, vai nepienācīga izpilda Līguma nosacījumus. 

12.6. Ja Līgums tiek lauzts sakarā ar Līguma saistību pārkāpumiem no Izpildītāja Puses, 

Izpildītājs zaudē prasījuma tiesības uz iespējamo zaudējumu atlīdzību no Pasūtītāja 

puses. 

 

13. DOMSTARPĪBU UN STRĪDU IZSKATĪŠANA. 

13.1. Visas domstarpības un strīdi, kas var rasties šī Līguma izpildes laikā, tiek izskatīti Pusēm 

vienojoties. Ja šāda vienošanās netiek panākta, ieinteresētā Puse ir tiesīga griezties tiesā 

Latvijas Republikas  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

13.2. Ja 10 (desmit) dienu laikā netiek panākta vienošanās strīdus jautājumos, ieinteresētā Puse 

ir tiesīga iesniegt prasību tiesā normatīvo aktu paredzētā kārtībā. 
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14. PUŠU ATBILDĪBA. 

14.1. Puses atbild šī Līguma ietvaros par savu saistību izpildi pilnā apjomā un apņemas segt 

zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei tiešā cēloniskā sakarā ar saistību neizpildi vai 

nepienācīgu izpildi.  

14.2. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja saistībām pret trešajām personām. 

 

15. CITI NOTEIKUMI. 

15.1. Ar Līgumu piešķirtās tiesības var pāriet vai tikt nodotas trešajai personai, tikai saskaņā ar 

Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. 

15.2. Iepirkuma procedūrā nominētā Apakšuzņēmēja (uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai 

apliecinātu savu kvalifikāciju) nomaiņu var veikt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. 

15.3. Ja Līguma darbības laikā tiek samazināta sanitārā maksa, tad Puses vienojas par 

proporcionālām izmaiņām pakalpojuma maksā.  

15.4. Jebkura rakstveida ziņa vai dokuments, kas nogādāti uz Līguma septiņpadsmitajā nodaļā 

norādīto adresi, uzskatāma par zināmu attiecīgai pusei Paziņošanas likumā noteiktajā 

kārtībā. 

15.5. Papildinājumi un labojumi Līgumā ir spēkā, ja tie noformēti un apstiprināti ar 

līgumslēdzēju Pušu parakstiem. 

15.6. Pusēm ir pienākums neizpaust trešajām personām sakarā ar Līguma izpildi iegūto, tā rīcībā 

esošo dienesta un komerciālo informāciju par otru Pusi un tās darbību.  

15.7. Līgums ir apstiprināts ar Pušu zīmogiem un parakstiem, sastādīts divos eksemplāros, kuri 

pa vienam eksemplāram atrodas pie katras no līgumslēdzēju Pusēm. 

 

16. PIELIKUMI. 

16.1. Pielikums Nr.1 – Finanšu Piedāvājums. 

16.2. Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija. 

16.3. Pielikums Nr.3 – Atskaites forma par sanitāro pakalpojumu sniegšanu Liepājas ostā.  

 

17. PUŠU REKVIZĪTI. 

17.1. Pārvalde: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, nodokļu maksātāja reģistrācijas 

Nr. 90000329402. Juridiskā adrese: Fēniksa iela 4, Liepājā, LV 3401. Bankas rekvizīti: AS 

“Swedbank”, kods: HABA LV 22, konts: LV12HABA0001407037000. 

17.2. Uzņēmums: <nosaukums> , <reģistrācijas Nr. >. Juridiskā adrese: <…>.Bankas rekvizīti: 

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

            Pasūtītājs                      Izpildītājs  

Liepājas speciālās ekonomiskās      

zonas pārvaldnieks       

____________________________    ______________________________  

Jānis Lapiņš        

z.v.       z.v. 

 



 
 
 

Līguma pielikums Nr.3  

Atskaite par sanitāro pakalpojumu sniegšanu Liepājas ostā  

 

 

Jāiesniedz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē līdz katra mēneša 5. datumam.  

 

Atskaite par sanitāro pakalpojumu sniegšanu Liepājas ostā _______________________________________________(gads, mēnesis) 

 

Nr.

p.k. 
Apkalpotā kuģa nosaukums 

Kuģa aģenta 

kompānija 

Darba 

izpildes 

datums 

Pakalpojumi sanitārās maksas ietvaros 
Virs sanitārās normas pieņemtais 

daudzums 

    Notekūdeņi  

(m3) 

Bilžu ūdeņi 

(m3 ) 

Pakalpojuma 

veids 

Apjoms 

(m3) 

        

        

        

        

        

 Kopējais apjoms        

 Kopējās izmaksas  

(EUR) 1 

      

1 summa, kas pamato rēķinu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei  

 

 

<Uzņēmuma nosaukums> atbildīgā amatpersona:  

 

 

__________________________________ 

                          /datums/ 

 


