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1.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA.

1.1.

Pasūtītājs:
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
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas
pārvaldes Iepirkumu speciāliste Kristīne
Kontaktpersona
Alpēna; tālruņa numurs 63427605; mob.
tālruņa numurs 26106614; e-pasta adrese
kristine.alpena@lsez.lv
Banka
AS “Swedbank”, HABALV22
Bankas konts
LV12HABA0001407037000
Iepirkuma norisi nodrošina Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izveidota
iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).
Iepirkuma procedūra – atklāts iepirkums saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk – Vadlīnijas).
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
Ieinteresētais piegādātājs – piegādātājs, kas saņēmis iepirkuma procedūras dokumentus.
Pretendents – jebkura juridiska vai fiziska persona personālsabiedrība vai personu
apvienība, kas attiecīgi tirgū piedāvā sniegt iepirkumā noteikto pakalpojumu un kas ir
iesniegusi piedāvājumu šajos iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā kārtībā.
Pasūtītāja nosaukums

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

2.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS.

2.1.

Iepirkuma priekšmets – Liepājas ostas dzelzceļa pievadceļu pārbūves un atjaunošanas
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība saskaņā ar šīs iepirkuma procedūras dokumentu
prasībām un normatīvo aktu prasībām.
Būvprojekta izstrāde jāuzsāk ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc iepirkuma
līguma parakstīšanas. Projektēšanas darbu nodošanas termiņš ir līdz 150 kalendārajām
dienām (saņemot atzīmi Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izdotajā būvatļaujā par
projektēšanas nosacījumu izpildi). Autoruzraudzības darbu termiņš – visu būvprojekta
realizācijas (būvdarbu) laiku līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Būvdarbiem
prognozētais dienu skaits ir 240 kalendārās dienas. Iepirkuma līgums tiek slēgts saskaņā
ar iepirkuma līguma projektu (nolikuma 8.pielikums).
Projektēšanas darbus veic Pretendenta piedāvājumā norādītie speciālisti un citi
nepieciešamie speciālisti, ņemot vērā būvobjekta specifiku. Iepirkuma procedūras
piedāvājumā norādīto speciālistu nomaiņa pieļaujama tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. No
jauna piesaistītajiem speciālistiem ir jābūt ar līdzvērtīgu vai lielāku pieredzi, tie tiks no
jauna izvērtēti atbilstoši šīs iepirkuma procedūras prasībām.
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu
iepirkuma priekšmetu vienā variantā.
Būvprojekta izstrāde tiks veikta un finansēta projekta ietvaros, kura realizācija notiek
saskaņā ar darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskais atbalsta
mērķis “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

Ar iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendenti var iepazīties un saņemt tos
elektroniski bez maksas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes interneta mājas
lapā http://www.liepaja-sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi, kā arī iepazīties ar iepirkuma
procedūras dokumentiem drukātā veidā bez maksas Liepājas speciālās ekonomiskās
zonas pārvaldē Iepirkuma speciālista kabinetā (1.stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV3401, katru darba dienu līdz 2017.gada 4.oktobrim no plkst. 9:00 līdz plkst. 12:00 un no
plkst. 13:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par
apmeklējuma laiku.
Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs veikt grozījumus iepirkuma procedūras
dokumentos.
Ieinteresētajam piegādātājam, kas rakstiskā veidā pieprasījis papildus informāciju,
papildus informācija par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām tiks
nosūtīta pa faksu vai e-pastu un vienlaicīgi pa pastu.
Piegādātājiem par iepirkuma procedūras dokumentiem sniegtā papildus informācija un
iepirkuma procedūras dokumentu grozījumi (ja tādi tiks veikti) būs pieejami Liepājas
speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes interneta mājas lapā internetā http://www.liepajasez.lv/lv/parvalde/iepirkumi.
Pasūtītāja sniegtā papildus informācija un grozījumi iepirkuma procedūras dokumentos ir
iepirkuma procedūras dokumentu neatņemama sastāvdaļa, un tā ir saistoša Piegādātājam.
Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs rakstiskā veidā savlaicīgi pieprasīt Pasūtītājam sniegt
papildus informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
Pasūtītājs atbildi sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
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/e-pastā parādās informācija par faksa/pasta
saņemšanu.
Ar būvobjekta daļas, kas atrodas slēgtā teritorijā, atrašanās vietu Ieinteresētie piegādātāji
var iepazīties apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas
pārvaldnieka vietnieku Arni Mazali (tālrunis 63424445, mob. tālrunis 29353242, e-pasts:
arnis@lsez.lv).

3.

DALĪBAS NOSACĪJUMI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ.

3.1.

Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai fiziskai vai juridiskai personai,
šādu personu apvienībai jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā sniegt iepirkuma procedūras
dokumentos paredzētos pakalpojumus un atbilst šādām dalības nosacījumu prasībām:
3.1.1. Nav konstatēts, ka 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 EUR (viens simts
piecdesmit euro).
3.1.2. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta
saimnieciskā darbība un netiek veikta Pretendenta likvidācija.

3.2.

3.3.

3.1.3. Pretendents iesniedzis visu pieprasīto informāciju un iesniegtā informācija, lai
apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, ir patiesa.
Visas šī nolikuma 3.1.punkta apakšpunktos minētās dalības nosacījumu prasības attiecas
arī uz personu, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta
kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentu prasībām un uz Pretendenta
norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no
kopējās līguma vērtības, un uz visiem personu apvienības dalībniekiem (biedriem), ja
piedāvājumu iesniedz personu apvienība.
Pretendents, tai skaitā personu apvienība (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) un
persona, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Pretendenta
kvalifikācijas prasībām, netiks atzīts par atbilstošu dalības nosacījumiem iepirkuma
procedūrā un tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents vai kāds no
personu apvienības dalībniekiem, vai persona, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai
apliecinātu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām, neatbildīs iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tai skaitā šī nolikuma 3.1.punkta
apakšpunktos noteiktajiem dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā.

4.

KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS.

4.1.

Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai 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.
Pretendentam un personai, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību
Pretendenta kvalifikācijas prasībām, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai 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.
Pretendenta gada vidējam finanšu apgrozījumam dzelzceļa projektēšanas jomā pēdējo 3
(trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. un ieskaitot 2017.gadu līdz piedāvājumu
iesniegšanas termiņam) jābūt vismaz 50000 EUR, neskaitot PVN.
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 trīs gadiem, nostrādātajā laika periodā
vidējam finanšu apgrozījumam dzelzceļa projektēšanas jomā ir vismaz 50000 EUR,
neskaitot PVN.
Pretendentam jābūt atbilstošai pieredzei līdzīga pēc rakstura šajā iepirkumā paredzēto
dzelzceļa projektēšanas pakalpojumu izpildē. Pēdējo 5 (piecu) gadu (2012., 2013., 2014.,
2015. 2016. un ieskaitot 2017.gadu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam) laikā jābūt
izstrādātiem (būvatļaujā veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) vismaz 1
(vienam) būvprojektam, kurā paredzēta dzelzceļa sliežu ceļu un dzelzceļa pārbrauktuves
būvniecība vai pārbūve.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Pretendenta rīcībā jābūt sertificētiem speciālistiem ar atbilstošu profesionālo pieredzi
līdzīgu pēc rakstura šajā iepirkumā paredzēto projektēšanas pakalpojumu izpildē. Par
iepirkuma prasībām atbilstošu speciālistu profesionālo pieredzi tiks uzskatīta, ja katram
Pretendenta piedāvātajam attiecīgās darbības sfēras speciālistam pēdējo 5 (piecu) gadu
(2012., 2013., 2014., 2015. 2016. un ieskaitot 2017.gadu līdz piedāvājumu iesniegšanas
termiņam) laikā bijusi pieredze šim iepirkumam līdzīga rakstura darbos šādos apjomos:
4.5.1. Būvprojekta vadītājs/dzelzceļa sliežu projektētājs – vismaz 1 (vienā) būvprojektā,
kurā paredzēta dzelzceļa sliežu un dzelzceļa pārbrauktuves būvniecība vai
pārbūve (būvatļaujā veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi).
4.5.2. Ģeotehniskās inženierizpētes darbu vadītājs – vadījis ģeotehnisko inženierizpēti
vismaz 2 (divos) būvprojektos.
4.5.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs – vismaz 2 (divos)
būvprojektos veicis ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanu
(būvatļaujā veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi).
4.5.4. Dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektētājs – vismaz 1 (vienā) būvprojektā
veicis dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektēšanu (būvatļaujā veikta atzīme par
projektēšanas nosacījumu izpildi)
4.5.5. Elektroietaišu projektētājs – vismaz 2 (divos) būvprojektos veicis elektrotīklu
projektēšanu atbilstoši līdz 10 kV spriegumam (būvatļaujā veikta atzīme par
projektēšanas nosacījumu izpildi).
4.5.6. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs – vismaz 2 (divos) būvprojektos
veicis elektronisko sakaru un tīklu projektēšanu (būvatļaujā veikta atzīme par
projektēšanas nosacījumu izpildi).
Speciālistiem ar ārzemēs iegūtu profesionālo kvalifikāciju līdz iepirkuma līguma
noslēgšanai jāsaņem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pastāvīgas
prakses tiesības sertifikātu attiecīgā jomā un sfērā (ja attiecināms) vai atļauja par īslaicīgo
pakalpojumu sniegšanu (ja attiecināms), nodrošinot, ka informācija par sertifikāciju vai
īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būs
iekļauta būvspeciālistu reģistrā.
Pretendenta rīcībā jābūt pietiekamiem tehniskiem un darbaspēka resursiem, lai
nodrošinātu šajā iepirkumā noteikto darbu izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un
termiņā.
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).
Pretendentam jāgarantē Pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par
būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

5.

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA.

5.1.

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 4.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

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

termiņam. Saņemot piedāvājumu, Iepirkumu speciālists uz piedāvājuma atzīmē tā
iesniegšanas datumu un laiku
Jebkurš Piegādātājs var iesniegt kā Pretendents tikai 1 (vienu) piedāvājumu 1 (vienā)
variantā. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgts no
dalības iepirkuma procedūrā.
Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs atsaukt savu
piedāvājumu vai iesniegt piedāvājuma grozījumus. Piedāvājuma atsaukuma vai
grozījuma dokumenti sagatavojami, noformējami un iesniedzami tādā pašā kārtībā kā citi
piedāvājuma dokumenti, ar norādi uz iepakojuma “Piedāvājuma grozījumi” vai
“Piedāvājuma atsaukums”. Piedāvājuma atsaukums izslēdz Pretendentu no tālākas
dalības iepirkuma procedūrā.
Piedāvājumu iesniegšana nozīmē Pretendenta godprātīgu nodomu piedalīties iepirkumā
un visu iepirkuma procedūras dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski
saistošs Pretendentam, kas to iesniedzis.
Piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 4.oktobrī plkst.10.00, Liepājas speciālās
ekonomiskās zonas pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, 3.stāva Sēžu zālē.
Piedāvājumu atvēršana sanāksme ir atklāta.

6.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI (IESNIEDZAMI NORĀDĪTAJĀ SECĪBĀ).

6.1.
6.2.

Parakstīts un aizpildīts Pretendenta pieteikums (nolikuma 2.pielikums).
Pretendenta paraksttiesīgas personas sagatavots apliecinājums, ka Pretendents atbilst
visām šo noteikumu 3.1.punkta dalības nosacījumu prasībām.
Pretendenta paraksttiesīgas personas sagatavots apliecinājums, ka Pretendents līdz
iepirkuma līguma noslēgšanai būs reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā vai
ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
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 apvienību tāds tiks slēgts.
Apliecinājums nav jāiesniedz, ja Pretendents (t.sk. personu apvienība) ir jau reģistrēts
Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos
paredzētajā kārtībā.
Pretendenta paraksttiesīgas personas sagatavots apliecinājums, ka 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), līdz iepirkuma līguma noslēgšanai būs reģistrēts
Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
Ārvalstu uzņēmējiem jāiesniedz apliecinājums, 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.
Apliecinājums nav jāiesniedz, ja Pretendents (t.sk. ārvalstu uzņēmējs, personu apvienība,
persona, uz kuras 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) jau ir reģistrēts Latvijas Republikas
Būvkomersantu reģistrā.
Apliecinājums, ka Pretendentam ir šī iepirkuma nolikuma 4.4.punktam atbilstoša
pieredze šajā iepirkumā paredzēto darbu izpildei.
Apliecinājumam jāpievieno:

6.3.

6.4.

6.5.

6.5.1. Izpildīto darbu saraksts (nolikuma 3.pielikums) saskaņā ar nolikuma punktā 4.4.
noteiktajām prasībām.
6.5.2. Atsauksmes no sarakstā uzrādīto būvprojektu pasūtītājiem (īpašniekiem vai
valdītājiem) ar informāciju par Pretendenta pieredzi (atsauksmē norādīt – darba
veicēja nosaukumu, būvprojekta nosaukumu, darbu uzsākšanas un pabeigšanas
datumu, izpildīto darbu īsu aprakstu un apjomu) vai cita veida dokumentu
(piemēram, būvprojekta pieņemšanas akts, būvprojekta rasējuma kopija u.c.), kas
apliecina Pretendenta pieredzi.
6.5.3. Būvobjektu, par kuriem izstrādāti būvprojekti, būvatļauju (ar atzīmi par
projektēšanas nosacījumu izpildi) kopijas.
6.6. Ja iepirkuma izpildē tiks piesaistīti apakšuzņēmēji, jāpievieno apakšuzņēmēju saraksts un
apakšuzņēmēja apliecinājums (nolikuma 4.pielikums), norādot kādus darbu veidus tie
veiks un % (procentuālo) attiecību no kopējā darbu apjoma līguma vērtības.
6.7. Pretendenta paraksttiesīgas personas sagatavots apliecinājums, ka Pretendenta gada
vidējais finanšu apgrozījums dzelzceļa projektēšanas jomā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā
(2014., 2015., 2016. un ieskaitot 2017.gadu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam) ir
vismaz 50000 EUR, neskaitot PVN.
6.8. Pretendenta paraksttiesīgas personas sagatavots apliecinājums, ka Pretendenta rīcībā ir
(vai tiks piesaistīti) sertificēti speciālisti ar atbilstošu profesionālo pieredzi līdzīgu šajā
iepirkumā paredzēto darbu izpildē šī iepirkuma procedūras nolikuma 4.5.punktā
norādītajās darbības sfērās un apjomā.
Apliecinājumam jāpievieno:
6.8.1. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts (nolikuma 5.pielikums).
6.8.2. Speciālista parakstīts CV un apliecinājums (nolikuma 6.pielikums).
6.8.3. Piedāvāto speciālistu iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās pieredzes
apliecinošu dokumenti vai to kopijas (piemēram, atsauksmes no sarakstā uzrādīto
būvprojektu pasūtītājiem (īpašniekiem vai valdītājiem) ar informāciju par izpildīto
darbu (atsauksmē norādīt – darbu izpildītāja vārdu un uzvārdu, būvprojekta
nosaukumu, darbu uzsākšanas un pabeigšanas datumu, izpildīto darbu īsu
aprakstu un apjomu) vai cita veida dokumentu (piemēram, būvatļauja ar atzīmi
par projektēšanas nosacījumu izpildi, būvprojekta rasējuma kopija u.c.).
6.8.4. Ja piedāvātā speciālista profesionālā kvalifikācija iegūta ārzemēs, Pretendenta
apliecinājums par to, ka, ja ar Pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums, speciālists
līdz iepirkuma līguma noslēgšanai iegūs Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā pastāvīgās prakses tiesības sertifikātu attiecīgajā jomā un sfērā
(ja attiecināms) vai atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (ja attiecināms),
un informācija par sertifikāciju vai īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būs iekļauta būvspeciālistu reģistrā.
6.9. Pretendenta paraksttiesīgas personas sagatavots apliecinājums, ka Pretendenta rīcībā ir
pietiekami tehniskie un darbaspēka resursi, lai nodrošinātu šajā iepirkumā noteikto darbu
izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā (150 kalendārās dienas vai īsāks
termiņš).
6.10. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad jāiesniedz vienošanās protokols, ko
paraksta visas personu apvienības dalībniekus pārstāvošās personas, kuras tiesīgas
pārstāvēt dalībnieku. Vienošanās protokolā jānorāda:
6.10.1. Personu apvienības izveidošanas mērķis un darbības laiks.
6.10.2. 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.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.10.3. Kādus darbu veidus un kādā apjomā (gan naudas izteiksmē, gan procentuāli) veiks
katrs no personu apvienības dalībniekiem.
6.10.4. 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.
Pretendenta paraksttiesīgas personas sagatavota iepirkuma izpildes organizatoriskā
struktūrshēma, norādot iesaistītos uzņēmējus un speciālistus, un katra speciālista
specializāciju.
Pretendenta paraksttiesīgas personas sagatavots apliecinājums par to, ka iepirkuma
izpilde tiks veikta atbilstoši šīs iepirkuma procedūras dokumentu un normatīvo aktu
prasībām (t.sk. 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.530 “Dzelzceļa būvnoteikumi”,
autoruzraudzība būvobjektā tiks nodrošināta ievērojot Ministru kabineta, 2014.gada
19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktās prasībās.
Pretendenta paraksttiesīgas personas sagatavots apliecinājums par gatavību noslēgt
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (saskaņā ar Būvniecības likumu, Ministru
kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un
būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”).
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 Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām, nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, kas jāmaksā
izpildītājam kā uzņēmējam.
Tāme, kas sagatavota ņemot vērā šī nolikuma pielikumā Nr.7 pievienoto tāmes veidlapu,
kā arī ņemot vērā pārējo iepirkuma procedūras dokumentu prasības.

7.

PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI.

7.1.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums – zemākā cena.

8.

PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS.

8.1.
8.2.

Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas piedāvājumam ar zemāko cenu.
Ja pirms tam, kad tiks pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz 2 (divu) Pretendentu piedāvātās līgumcenas ir vienādas,
tad no šiem Pretendentiem par iepirkuma procedūras uzvarētāju tiks atzīts Pretendents,
kurš piedāvājis visīsāko projektēšanas darbu izpildes termiņu.

9.

PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA.

9.1.

Visi piedāvājuma dokumenti jāizstrādā, jānoformē, tai skaitā oriģinālo dokumentu
kopijas un dokumentu tulkojumi latviešu valodā, un piedāvājuma daļu caurauklojumi
jāapliecina, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916
“Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un iepirkuma procedūras
dokumentu prasībām. Tiem jābūt aizpildītiem, datētiem un parakstītiem, izmantojot
Pasūtītāja piedāvātās veidlapas.
Pretendents atbild par iepirkuma procedūras dokumentu rūpīgu izskatīšanu, ieskaitot
grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju un
skaidrojumus 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

9.2.

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.
9.3. 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.
9.4. Pretendenta dokumentam, kas iesniegts citas valsts valodā, jāpievieno šī dokumenta
Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras
no šī dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šī
dokumenta tulkojums latviešu valodā.
Par kaitējumu, kas radies dokumenta nepareiza tulkojuma dēļ, Pretendents atbild Latvijas
Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
9.5. 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).
9.6. 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).
9.7. 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 caurauklojumus.
9.8. Piedāvājums jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā ar norādi uz tā:
 “Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei, Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401”;
 “Piedāvājums iepirkumam “Liepājas ostas dzelzceļa pievadceļa pārbūves un
atjaunošanas
būvprojekta
izstrāde”,
iepirkuma
identifikācijas
Nr.LSEZ2017/13ES/K”, norādot kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, tālruņa un faksa
numuru, e-pasta adresi;
 “Neatvērt līdz 2017.gada 4.oktobrim plkst.10:00”.
9.9. Aiz piedāvājuma titullapas obligāti jābūt piedāvājuma satura rādītājam.
9.10. 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.
10.

CITI NOTEIKUMI.

10.1. Komisija atbilstoši prasībām un vērtēšanas kritērijiem nodrošina Pretendentu atlasi,
piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli un vadās pēc tiem, pieņemot lēmumus par
Pretendenta atbilstību atlases prasībām un piedāvājuma atbilstību iepirkuma procedūras
dokumentu prasībām.

10.2. Komisija piedāvājumus vērtē un lēmumus pieņem slēgtās sēdēs, pamatojoties tikai uz
iesniegto dokumentu informāciju, kas iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu
termiņam.
10.3. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents izskaidro vai papildina informāciju par
piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendenta atlasei vai piedāvājuma atbilstības
pārbaudei un izvēlei.
10.4. Komisija nevērtēs Pretendenta iesniegto piedāvājumu, ja Pretendents neatbildīs šīs
iepirkuma procedūras dalības nosacījuma prasībām.
10.5. Ja līdz lēmuma pieņemšanai par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Pretendenta iesniegtie piedāvājuma dokumenti neapstiprinās Pretendenta atbilstību
Pretendenta atlases prasībām, ja Pretendenta pieredze neatbildīs iepirkuma procedūras
dokumentu prasībām un kvalifikācija neapliecinās viņa kompetenci un spējas nodrošināt
darbu izpildi Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, termiņā un kvalitātē, ja Pretendenta
iesniegtie dokumenti nebūs izstrādāti un noformēti saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvo aktu un iepirkuma procedūras dokumentu prasībām (izņemot mazāk būtisku
prasību neizpildi) vai nebūs iesniegti visi pieprasītie dokumenti un informācija,
Pretendents netiks kvalificēts un tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.
10.6. Komisija izvēlas kritērijiem atbilstošāko piedāvājumu no iepirkuma procedūrā
neizslēgtiem Pretendentu piedāvājumiem.
10.7. Komisija pirms piedāvājuma izvēles veiks finanšu piedāvājuma dokumentu pārbaudi,
aritmētisko kļūdu labojumus. Aritmētisko kļūdu gadījumā tiks labota līgumcena.
10.8. Gadījumā, ja par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzītais Pretendents atsauks
piedāvājumu vai nenoslēgs iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Komisija
izskatīs jautājumu par tiesībām atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kas piedāvājis nākošo
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
10.9. Pasūtītājs attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas
tiesības, kā arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām tas balstījies, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
prasībām, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu publiski
pieejamajās datu bāzēs pārbauda, vai iepriekšminētajām personām ir nodokļu parādi, kas
pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmit euro). Ja nodokļu parādi pārsniedz 150 EUR
(viens simts piecdesmit euro), Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta septītās daļas un astotās daļas 1. un 3.punkta
regulējumu. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 EUR (viens simts piecdesmit euro) apmērā
tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Pasūtītājs rīkojas pēc
analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta devītajā daļā
paredzēto.
10.10. Pasūtītājs attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas
tiesības, kā arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām tas balstījies, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
prasībām, pārbauda publiski pieejamajās datu bāzēs un/vai elektronisko iepirkumu
sistēmā vai Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav
pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek
likvidēts. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās,
ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek
likvidēts, Pasūtītājs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma 48.panta devītajā daļā paredzēto.
10.11. Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas
institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms
iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā

6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav
norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
10.12. Piegādātāja personālu, kuru/-us Pretendents iesaistīs iepirkuma līguma izpildē, par kuru/iem sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura/-u kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām
prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī personas (t.sk. apakšuzņēmējus), uz kuru iespējām
tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām prasībām, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja
rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs ir tiesīgs dot piekrišanu personas (t.sk. apakšuzņēmēja),
uz kuras iespējām tas balstījies, maiņai tikai tad, ja tā neatbilst attiecīgā iepirkuma
dokumentos noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem. Pasūtītājs to izskatīs un izvērtēs 5
(piecu) darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
10.13. Pasūtītājs ir tiesīgs, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja
tam ir pamatojums.
13.

PIELIKUMI.
Iepirkumu procedūras nolikumam ir pievienoti šādi pielikumi:
 Projektēšanas uzdevums (1.pielikums);
 Pretendenta pieteikuma veidlapa (2.pielikums);
 Izpildīto darbu saraksta veidlapa (3.pielikums);
 Apakšuzņēmēju saraksta un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidlapas (4.pielikums);
 Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksta veidlapa (5.pielikums);
 Speciālistu CV un apliecinājuma veidlapa (6.pielikums);
 Finanšu piedāvājuma veidlapa (7.pielikums);
 Iepirkuma līguma projekts (8.pielikums);
 Tehniskā dokumentācija elektroniskā formā (9.pielikums).

1.pielikums
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
(TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA)
1.

Būvobjekta pasūtītājs: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.

2.

Būvobjekta nosaukums: Liepājas ostas dzelzceļa pievadceļa pārbūve un atjaunošana.

3.

Objekta atrāšanās vieta: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā – Brīvostas
teritorija 1 (kadastra apzīmējums 17000100040); Sliežu iela 9 (kadastra apzīmējums
17000100001); Brīvostas iela 21 (kadastra apzīmējums 17000100026); Rīgas iela 71
(kadastra apzīmējums 17000130001).

4.

Būvniecības veids: būvniecība un pārbūve.

5.

Projektējamā būvobjekta galvenais lietošanas veids: Dzelzceļi.

6.

Būves kategorija: otrā.

7.

Projektēšanas stadijas:
7.1. Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvdaļa – Būvprojekts minimālā sastāvā.
7.2. Būvprojekts.

8.

Ar būvobjektu saistītā informācija:
8.1. Ar būvobjektu saistītās aktivitātes tiks veiktas un finansētas projekta ietvaros, kura
realizācija notiek saskaņā ar darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”
6.1.1. specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot
transporta tīkla mobilitāti”.
8.2. Būvobjekta darba robežas un pievadceļa trasējums saskaņā ar šī projektēšanas
uzdevuma pielikumu (skatīt iepirkuma procedūras nolikuma 9.pielikumu).
8.3. Projekts paredz ostas dzelzceļa infrastruktūras izbūvi un sakārtošanu. Tā ietvaros
paredzēta vēl viena dzelzceļa Rietumu parka savienojuma izveide ar Liepājas
staciju, izbūvējot dzelzceļa tranzītceļu paralēli esošajam dzelzceļa sliežu ceļam.
Dzelzceļa tranzītceļa aptuvenais garums 1400 m. Dezlzceļa sliežu ceļu
pieslēgumiem ir paredzētas 2 jaunas pārmijas. Dzelzceļa posmā jāparedz divas
mazas pārbrauktuves un viena liela pārbrauktuve (O.Kalpaka – J.Raiņa ielas
pārbrauktuve), kurai jāparedz signalizācija ar luksoforiem un automatizēto barjeru.
Aiz O.Kalpaka – J.Raiņa ielas pārbrauktuves uz Liepājas stacijas pusi nepieciešams
pārnest VAS “Latvijas dzelzceļš” piederošu sliežu ceļu signalizāciju un
apgaismojumu.
8.4. Pirms dzelzceļa tranzītceļa būvdarbu uzsākšanas paredzēta būvprojektā “Dzelzceļa
pārmijas Nr.10 pārbūve Sliežu ielā 9, Liepājā” (būvprojekta autors SIA “HTKonsaltings”) un būvprojektā “Liepājas ostas Rietumu parka dzelzceļš Nr.34”
(būvprojekta autors SIA “SP birojs”) paredzēto būvdarbu izpilde. Skatīt būvobjekta
darba robežas un pievadceļa trasējumu (iepirkuma procedūras nolikuma
9.pielikums).
Projektēšanas darbu apjoms:
9.1. Būvobjekta vietas apsekošana.
9.2. Inženierizpēte minimāli nepieciešamā apjomā (ģeotehniskā un hidrometeoroloģiskā
izpēte), lai nodrošinātu normatīvo aktu un šī projektēšanas uzdevuma prasību
izpildi.
9.3. Principiālo plāna un tehnisko risinājumu izstrāde un saskaņošana ar Būvobjekta
pasūtītāju.
9.4. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un saskaņošana atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajā apjomā un kārtībā, iesniegšana Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā.

9.

9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
10.

Datu sagatavošana tehnisko noteikumu pieprasīšanai, tehnisko noteikumu
pieprasīšana un saņemšana Būvobjekta pasūtītāja vārdā.
Būvprojekta izstrāde un saskaņošana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
un apjomā.
Būvprojekta iesniegšana un saskaņošana Valsts dzelzceļa tehniskajā inspekcijā.
Būvdarbu autoruzraudzība.

Prasības un risinājumi:
10.1. Būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrāde jāveic saskaņā ar šo
projektēšanas uzdevumu un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un
nosacījumiem.
10.2. Būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta sastāvam un noformējumam jāatbilst
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un nosacījumiem.
10.3. Būvprojekta izstrādes gaitā piedāvāt un saskaņot ar Būvobjekta pasūtītāju būvdarbu
robežas.
10.4. Īpašās prasības:
 Prasības izmantojamiem materiāliem:

Dzelzceļa sliežu ceļi – sliedes jaunas, R65 profils, jauni dzelzsbetona
gulšņi, līknēs jauni koka IIA tipa gulšņi ar SK-65 stiprinājumiem.

Dzelzceļa pārmijas – sliedes jaunas, R-65 profils, jauni ozolkoka IA tipa
gulšņi, ar SK-65 stiprinājumiem.

Balasts – granīta šķembas, frakcija 31,5-63 mm, biezumā ne mazāk par
30 cm zem gulšņa.
 Dzelzceļa pārbrauktuvju klātni projektēt – taisnēs no dzelzsbetona plātnēm ar
gumijas kontrsliedi, līknēs asfaltbetona segumā ar tērauda kontrsliedi.
 Būvprojekta izstrādes gaitā izvērtēt nepieciešamību un iespējas aprīkot
dzelzceļa pārbrauktuves ar automātisko dzelzceļa pārbrauktuves signalizāciju.
 Paredzēt esošo inženiertīklu aizsardzību vai pārlikšanu. Būvprojekta izstrādes
gaitā piedāvāt un saskaņot ar Būvobjekta pasūtītāju esošo inženiertīklu
aizsardzības un pārlikšanas tehniskos risinājumus.
 Paredzēt dzelzceļu sliežu ceļa apgaismojuma izbūvi. Apgaismojumu paredzēt
ar LED gaismekļiem, nodrošinot dzeltenu krāsu, uz cinkotiem stabiem,
izmantojot 3 fāžu barošanu, apgaismojuma sadalei uzstādīt 3 fāžu skaitītāju uz
montāžas sliedes, apgaismojuma ieslēgšanai-izslēgšanai paredzēt krēslas releju.
Apgaismojuma pieslēguma vietu precizēt būvprojekta izstrādes gaitā.
Būvprojektam pievienot izgaismojuma aprēķinu atbilstoši LVS.
 Atslēdznieku ielas caurlaides zonā (vārtos) nepieciešams paredzēt jaunu vārtu
izbūvi. Būvprojektā paredzēt esošo vārtu konstrukcijas demontāžu.
 Paredzot pieslēguma izbūvi pie Liepājas stacijas, ievērot VAS “Latvijas
dzelzceļš” 2017.gada 8.maija tehnisko noteikumu Nr.DA-10.12/47-2017
nosacījumus (Pielikums Nr.9.).
 Būvobjektam piegulošās teritorijas labiekārtošana (apzaļumošana) minimālā
apjomā.
10.5. Būvprojekta sastāvā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam iekļaut ekonomisko
daļu:
 Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums.
 Būvdarbu apjomi.
 Izmaksu aprēķins (tāme) saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17
“Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, saskaņojot ar būvprojekta pasūtītāju tāmju
formas un iesniedzot to Būvobjekta pasūtītājam vienā eksemplārā. Papildus
saglabāt uz datu nesēja MS Excel formātā.

10.6. Būvprojekts minimālā sastāvā jāsagatavo 4 eksemplāros, kā arī elektroniskā formā
uz elektronisko datu nesēja:
 Teksts un aprēķini MS Office programmas un PDF failos.
 Grafiskie materiāli DWG un PDF failos.
10.7. Būvprojekts jāsagatavo 6 eksemplāros, kā arī elektroniskā formā uz elektronisko
datu nesēja:
 Teksts un aprēķini MS Office programmas un PDF failos.
 Grafiskie materiāli DWG un PDF failos.
10.8. Būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts jāsaskaņo ar Būvobjekta pasūtītāju
un ar tām iestādēm/uzņēmumiem, kas to noteikušas izdotajos tehniskajos
noteikumos un citām normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām.
11.

Sākotnējā informācija, kuru nodrošina Būvobjekta pasūtītājs:
11.1. Būvobjekta rajona topogrāfiskais plāns izdrukas un elektroniskā formā.
11.2. Informācija (dokumenti) par projektēšanas darbu robežās esošajiem zemes
gabaliem un nekustamajiem īpašumiem.
11.3. Pilnvara būvprojekta izstrādātājam tehnisko nosacījumu pieprasīšanai un
saņemšanai.
11.4. Cita Būvobjekta pasūtītāja rīcībā esoša un ar būvprojekta izstrādi saistoša
informācija/dokumentācija.

12.

Pielikumi:
12.1. Būvobjekta atrašanās vietās plāns (uz 1 lapas).
12.2. Būvobjekta darba robežas un pievadceļa trasējums (uz 1 lapas).
12.3. VAS “Latvijas dzelzceļš” tehniskie noteikumi Nr.DA-10.12/47-2017 (uz 2 lapām).
12.4. Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi
Nr.LI17TN0183 (uz 6 lapām).

2.pielikums

Pretendenta pieteikums iepirkumam
“Liepājas ostas dzelzceļa pievadceļu pārbūves un atjaunošanas būvprojekta
izstrāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2017/13ES/K
Ar šo iesniedzam pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā “Liepājas ostas dzelzceļa
pievadceļu pārbūves un atjaunošanas būvprojekta izstrāde”, iepirkuma identifikācijas Nr.
LSEZ2017/13ES/K.
Pretendenta nosaukums __________________________________________________________
Uzņēmuma reģistrācijas Nr. ______________________________________________________
Banka ________________________________________________________________________
Bankas konts __________________________________________________________________
Juridiskā adrese ________________________________________________________________
Kontaktpersona ________________________________________________________________
(vārds uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese)

 Ar šo apliecinām, ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem iepirkuma procedūras
dokumentiem un to prasībām, Pasūtītāja sniegto informāciju, saprotam šo dokumentu
prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties
iepirkuma procedūrā, pretenziju nav.
 Pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus.
 Apliecinām, ka Pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu iepirkuma
līgumu atbilstoši šīs iepirkuma procedūras dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots
atbilstoši šīs iepirkuma procedūras dokumentu prasībām.
 Apņemamies iepirkumā “Liepājas ostas dzelzceļa pievadceļu pārbūves un atjaunošanas
būvprojekta izstrāde” paredzētos projektēšanas un autoruzraudzības darbus veikt par:
Kopējā līgumcena (neskaitot PVN)

___________________ EUR

PVN

___________________ EUR

Kopā līguma summa (ar PVN)

___________________ EUR

 Projektēšanas darbu uzsākšanas laiks – ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc
iepirkuma līguma parakstīšanas.
 Iepirkumā paredzētos projektēšanas darbus esam gatavi pabeigt _______ (_________)*
kalendāro dienu laikā pēc iepirkuma līguma parakstīšanas.
 Apliecinām, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas.
 Piedāvājuma derīguma termiņš ir ne mazāks par 120 kalendārajām dienām pēc piedāvājuma
iesniegšanas beigu termiņa, bet ne ilgāk kā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
______________________________________________________________
(personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats)

* - norāda Piegādātājs.

3.pielikums

Izpildīto darbu saraksts

Nr.
p.
k.

Būvprojekta nosaukums un
adrese

Pasūtītāja nosaukums,
adrese,
kontaktpersonas vārds un
uzvārds,
tālruņa numurs

1

2

3

Darbu izpildītāja
nosaukums, statuss
(ģenerāluzņēmējs,
apakšuzņēmējs)

Izpildīto
projektēšanas
darbu veids un
apjoms

Izpildīto
projektēšanas
darbu izmaksas
EUR (neskaitot
PVN)

4

5

6

Sagatavoja ___________________________ (vārds, uzvārds, amats)

Projektēšanas darbu
izpildes periods
(uzsākšanas un
pabeigšanas datums
–
diena/mēnesis/gads)
7

4.pielikums

Apakšuzņēmēju saraksts

Nr.
p.k.

Apakšuzņēmēja nosaukums,
reģistrācijas nr., juridiskā
adrese, kontaktpersonas
vārds un uzvārds,
tālruņa numurs

1

2

Apakšuzņēmējam
nododamo darbu īss apraksts

Apakšuzņēmējam
nododamo
darbu apjoms EUR
(neskaitot PVN)

Apakšuzņēmējam
nododamo
darbu apjoms %

3

4

5

Sagatavoja ___________________________ (vārds, uzvārds, amats)

2017.gada ____.__________
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei
Fēniksa ielā 4, Liepāja, LV-3401

Apakšuzņēmēja apliecinājums
Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> apliecinām, ka esam
informēti par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese>, iesniegs
piedāvājumu Liepājas specialās ekonomiskās zonas pārvaldes, nodokļu maksātāja reģistrācijas
Nr.90000329402, juridiskā adrese Fēniksa iela 4, Liepāja, organizētajā iepirkuma procedūrā
“Liepājas ostas dzelzceļa pievadceļu pārbūves un atjaunošanas būvprojekta izstrāde”, iepirkuma
identifikācijas Nr. LSEZ2017/13ES/K, ietvaros un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts
iepirkuma līgums, apņemamies:
- veikt šādus darbus: <īss veicamo darbu apraksts, atbilstoši apakšuzņēmējam nododamo
darbu sarakstā norādītajam>;
- nodot Pretendenta rīcībā sekojošus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu,
darbaspēka, tehnisko un finanšu resursu apraksts>.

_____________________________________________________________________
(personas ar pārstāvības tiesībām paraksts, vārds, uzvārds, status)

5.pielikums

Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts
Speciālista statuss iepirkumā
(t.sk. norādīt vai speciālists ir
Pretendenta darbinieks,
apakšuzņēmēja darbinieks vai
darba ņēmējs)
1

Vārds un
uzvārds

Pastāvīgās prakses sertifikāta
izsniegšanas gads, numurs,
darbības joma un sfēra

Speciālista profesionālā
pieredze,
norādot būvprojekta nosaukumu
un apjomus

Projektēšanas darbu
uzsākšanas un pabeigšanas
datums –
diena/mēnesis/gads

2

3

4

5

Sagatavoja ___________________________ (vārds, uzvārds, amats)

6.pielikums

Speciālistu CV un pieejamības apliecinājums
Iepirkuma nosaukums: “Liepājas ostas dzelzceļa pievadceļu pārbūves un atjaunošanas
būvprojekta izstrāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2017/13ES/K.
Paredzētā pozīcija projektā: ________________________
1. Uzvārds:
2. Vārds:
3. Dzimšanas datums:
4. Izglītība:
Izglītības iestāde

Mācību laiks (no -līdz)

Iegūtais grāds vai kvalifikācija

5. Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai līgumattiecību nodibināšanas datums:
6. Galvenā specializācija (kvalifikācija):
7. Darba pieredze:
Uzņēmuma nosaukums

Datums
(no – līdz)

Adrese

Amats

8. Profesionālās darbības laikā izstrādātie nozīmīgākie būvprojekti
Darba / projekta
izpildes gads

Darba devējs/
pasūtītājs (valsts
institūcija vai
komersants)

Amats

Būvprojekta nosaukums un adrese

Ar šo es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka iepriekš minētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un
kvalifikāciju. Apliecinu, ka esmu informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums> piedalīsies
iepirkuma procedūrā “Liepājas ostas dzelzceļa pievadceļu pārbūves un atjaunošanas būvprojekta
izstrāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2017/13ES/K, un gadījumā, ja <Pretendenta
nosaukums> tiks atzīts par minētās iepirkuma procedūras uzvarētāju un tiks noslēgts iepirkuma
līgums, piekrītu un apņemos iesniegtā piedāvājuma ietvaros pildīt <amata nosaukums>
pienākumus, būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no iepirkuma līguma
parakstīšanas dienas līdz iepirkuma līgumā paredzēto darbu izpildei.
Vārds, uzvārds:
Paraksts:
Datums:

7.pielikums
Finanšu piedāvājums
iepirkumam
“Liepājas ostas dzelzceļa pievadceļu pārbūves un
atjaunošanas būvprojekta izstrāde”,
iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2017/13ES/K

Nr.
p.k.

Darba nosaukums
I. sadaļa – Būvprojekta izstrāde

1
2
3
4
5

1

Būvobjekta apsekošana
Inženierizpēte
Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un saskaņošana, būvniecības
iesnieguma sagatavošana
Datu sagatavošana tehnisko noteikumu pieprasīšanai, tehnisko
noteikumu pieprasīšana un saņemšana
Būvprojekta izstrāde un saskaņošana
Kopā I. sadaļa
II. sadaļa – Autoruzraudzība
Autoruzraudzība
Kopā II. sadaļa:
Pavisam kopā:

<Pretendenta nosaukums>
<Reģistrācijas numurs>
<Adrese>
<Paraksta tiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksta tiesīgās personas paraksts>

Izmaksas
(EUR)

Pielikums Nr.8
Iepirkuma līguma projekts

LĪGUMS Nr. _______
Liepājā,

2017.gada ___.___________

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000329402,
juridiskā adrese Fēniksa iela 4, Liepāja, tās pārvaldnieka Jāņa Lapiņa personā, kurš rīkojas uz
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikuma pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no
vienas puses, un <līgumslēdzēja nosaukums, uzņēmuma reģistrācijas numurs, juridiskā adreses,
vadītāja amats, vārds un uzvārds>, personā, kurš rīkojas saskaņā ar <dokumenta nosaukums>,
turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas kopā turpmāk – Puses un katra atsevišķi – Puse,
pamatojoties uz iepirkuma “Liepājas ostas dzelzceļa pievadceļu pārbūves un atjaunošanas
būvprojekta izstrāde” procedūras (iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2017/13ES/K) rezultātiem,
noslēdz šo pakalpojumu līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo.
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, un Izpildītājs apņemas veikt būvprojekta “Liepājas ostas
dzelzceļa pievadceļa pārbūve un atjaunošana” izstrādi, turpmāk – Darbs, atbilstoši
projektēšanas uzdevumam, kas ir šī Līguma pielikums Nr.1.
1.2. Darbs tiek veikts un finansēts projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības
programmu „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt
lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”.
1.3. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro Pasūtītāja prasības, Līgumā iekļautos noteikumus un
Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un standartus.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma summa tiek noteikta <skaitlis cipariem> EUR (<skaitlis vārdiem>), ko veido
samaksa par Darba izpildi <skaitlis cipariem> EUR (<skaitlis vārdiem>) un PVN
<skaitlis cipariem> EUR (<skaitlis vārdiem>) saskaņā ar Darba tāmi, kas ir šī Līguma
pielikums Nr.2.
2.2. Līguma darbu apmaksa paredzēta sekojoši:
2.2.1. Pēc šī Līguma parakstīšanas, avansa rēķina un kredītiestādes vai apdrošināšanas
sabiedrības izsniegta avansa maksājuma atmaksas bezierunu garantijas
nodrošinājuma (kuru saskaņojis Pasūtītājs) saņemšanas, Pasūtītājs maksā
Izpildītājam avansu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Darba tāmes I. sadaļas
kopsummas, kas sastāda <skaitlis cipariem> EUR (<skaitlis vārdiem>) EUR un
PVN <skaitlis cipariem> EUR (<skaitlis vārdiem>).
2.2.2. Pēc tam, kad Pasūtītājs saņēmis no Izpildītāja saskaņā ar šo Līgumu būvprojektu
minimālā sastāvā, ko apliecina Pasūtītāja un Izpildītāja parakstīts pieņemšanas –
nodošanas akts, Pasūtītājs maksā Izpildītājam 40% (četrdesmit procentus) no Darba
tāmes I. sadaļas kopsummas, kas sastāda <skaitlis cipariem> EUR (<skaitlis
vārdiem>) EUR un PVN <skaitlis cipariem> EUR (<skaitlis vārdiem>).
2.2.3. Pēc tam, kad Pasūtītājs saņēmis no Izpildītāja saskaņā ar šo Līgumu būvprojektu un
būvatļaujā ir izdarīta atzīme par visu projektēšanas nosacījumu izpildi, ko apliecina
Pasūtītāja un Izpildītāja parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts, Pasūtītājs maksā
Izpildītājam 40% (četrdesmit procentus) no Darba tāmes I. sadaļas kopsummas, kas

sastāda <skaitlis cipariem> EUR (<skaitlis vārdiem>) EUR un PVN <skaitlis
cipariem> EUR (<skaitlis vārdiem>.
2.2.4. Pusi no Darba tāmē paredzētās summas autoruzraudzībai (Darba tāmes II. sadaļa),
kas sastāda <skaitlis cipariem> EUR (<skaitlis vārdiem>) EUR un PVN <skaitlis
cipariem> EUR (<skaitlis vārdiem>, Pasūtītājs maksā Izpildītājam pēc tam, kad
Pasūtītājs nosūtījis Izpildītājam rakstisku paziņojumu par autoruzraudzības darbu
uzsākšanu.
2.2.5. Otru pusi no Darba tāmē paredzētās summas autoruzraudzībai (darba tāmes II.
sadaļa), kas sastāda <skaitlis cipariem> EUR (<skaitlis vārdiem>) EUR un PVN
<skaitlis cipariem> EUR (<skaitlis vārdiem>, Pasūtītājs maksā Izpildītājam pēc
būvdarbu pabeigšanas (būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas).
2.3. Pasūtītājs veic samaksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu 30 (trīsdesmit)
kalendāro dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas (izņemot Līguma
punktu 2.2.1. un 2.2.4. gadījumus) un pēc rēķina saņemšanas no Izpildītāja, kas sagatavots
saskaņā ar šo Līgumu un normatīvajiem aktiem.
3. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI
3.1. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Darba izpildi atbilstoši Līguma un saistošo
normatīvo aktu noteikumiem un prasībām.
3.2. Pasūtītājs bez atlīdzības nodrošina Izpildītāju ar Darba izpildei nepieciešamajiem
Pasūtītāja rīcībā esošajiem izejmateriāliem, kā arī nodrošina pieeju būvobjektam.
3.3. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas.
3.4. Izpildītājs būvprojekta izstrādi (t.sk. saskaņojuma saņemšana Valsts dzelzceļa tehniskajā
inspekcijā – atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi) veic _____
(_________________________) kalendāro dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.
3.5. Izpildītājs nav atbildīgs par jebkādiem riskiem, kas ir radušies vai varētu rasties nākotnē, ar
brīdi, kad Darbs ir pabeigts un Pasūtītājs ir parakstījis pieņemšanas – nodošanas aktu,
izņemot tos, kas izriet no Izpildītāja nekvalitatīvi veiktiem Darbiem.
4. DARBA NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA
4.1. Kvalitatīvi izpildīts Darbs tiek nodots un pieņemts (galējā pieņemšana – nodošana) Pusēm
parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu pēc atzīmes saņemšanas būvatļaujā par
projektēšanas nosacījumu izpildi.
4.2. Ja Pasūtītāja pārstāvji konstatē trūkumus Darba izpildē, Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt
Izpildītāja izpildīto Darbu, 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā Izpildītājam izvirzot
argumentētus iebildumus vai pretenzijas. Šādā gadījumā Puses sastāda un paraksta aktu,
kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņus. Aktā norādītos trūkumus
Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem.
4.3. Ja Pasūtītājs Līguma 4.2. punktā vai aktā par trūkumu novēršanu noteiktajā termiņā
neizvirza Izpildītājam argumentētus iebildumus vai pretenzijas un neparaksta trūkumu
novēršanas pieņemšanas – nodošanas aktu, trūkumu novēršanas pieņemšanas – nodošanas
akts tiek uzskatīts par parakstītu un Darbs par pieņemtu.
5. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
5.1. Pasūtītāja pienākumi:
5.1.1. Ievērot Līguma noteikumus.
5.1.2. Nodrošināt Izpildītāju ar visu nepieciešamo un Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju,
dokumentiem un organizatorisko atbalstu, kas nepieciešams Līguma izpildei no

Pasūtītāja puses.
5.1.3. Saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību izskatīt Izpildītāja veikto Darbu atbilstību
Līgumā noteiktajām prasībām un sniegt attiecīgus komentārus un papildinājumus
vai pretenzijas Līgumā noteiktajā veidā un termiņos.
5.1.4. Saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību pieņemt Izpildītāja Līguma prasībām atbilstoši
sniegto Darbu un veikt samaksu par to.
5.2. Pasūtītājam ir tiesības saņemt pakalpojumus saskaņā ar Līguma noteikumiem.
5.3. Izpildītāja pienākumi:
5.3.1. Ievērot Līguma noteikumus.
5.3.2. Nodrošināt kvalitatīvu Darba izpildi saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību un Līgumā
paredzētajos termiņos, kā arī ievērojot spēkā esošos standartus un saistošos
normatīvos aktus.
5.3.3. Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta
noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju
civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” veikt Darba izpildē iesaistīto
būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kā
apdrošināšanas līgumu slēdzot par Līgumā paredzēto būvobjektu un pašrisku
paredzot ne lielāku par 1000 EUR (viens tūkstotis euro).
5.4. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par izpildīto Darbu saskaņā ar Līguma
noteikumiem.
5.5. Puses apņemas nekavējoties rakstiski informēt viens otru par jebkādām grūtībām Līguma
izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Darba izpildi.
5.6. Izpildītājs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas nedrīkst izpaust trešajām personām vai
izpaust atklātībā jebkādu informāciju, kas ir saistīta ar Darba izpildi, vai citu informāciju,
kas tam kļuvusi zināma saistībā ar Līguma izpildi, izņemot Līguma 12.3. punktā noteikto.
5.7. Katra Puse ir atbildīga par Līguma neizpildīšanu vai par to, ka Līgums nav izpildīts
pienācīgi tā vainas dēļ.
6. APAKŠUZŅĒMĒJU DARBS
6.1. Darba veikšanai Izpildītājs drīkst piesaistīt Apakšuzņēmēju/us.
6.2. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam
Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu, kurā vismaz norādīts apakšuzņēmēja
nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēttiesīga persona. Sarakstā norāda arī
Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājam
nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par jebkurām sniegtās informācijas izmaiņām, kā arī
jāpapildina saraksts ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Līguma
izpildē.
6.3. Apakšuzņēmēju, par kuriem Izpildītājs informējis Pasūtītāju un uz kuru iespējām balstījies,
lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst dalības paziņojumā un iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām, un apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir
vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās Līguma vērtības, nomaiņa drīkst notikt tikai ar
Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Izpildītājam vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms
apakšuzņēmēja nomaiņas jāiesniedz Pasūtītājam visi dokumenti atbilstoši iepirkuma
procedūras dokumentu prasībām. Pasūtītājs pēc visu atbilstoši iepirkuma procedūras
dokumentu prasībām iesniegto dokumentu saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā izskata
tos un saskaņo vai noraida piedāvātā apakšuzņēmēja nomaiņu. Pasūtītāja rakstveida
piekrišana tiks dota, ja apakšuzņēmējs atbildīs iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajam prasībām.

6.4. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.
7. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA
7.1. Gadījumā, ja Izpildītājs neizpilda Līgumā noteiktās saistības paredzētajos termiņos, un
Pasūtītājs pieprasa no Izpildītāja maksāt līgumsodu, iesniedzot rēķinu ar līgumsoda
apmēru, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Līguma
summas par katru nokavēto dienu, ja minētais nokavējums radies Izpildītāja vainas dēļ, bet
ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas.
7.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksā Izpildītājam Līguma maksājumu paredzētajos termiņos
un Izpildītājs pieprasa no Pasūtītāja maksāt Izpildītājam līgumsodu, iesniedzot rēķinu ar
līgumsoda apmēru, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā
no noteiktajā termiņā neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā
10% (desmit procentus) no Līguma summas.
7.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
7.4. Puses atbild viena pret otru tikai par tiešajiem zaudējumiem, kas otrai Pusei vai kādai
trešajai personai radušies Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā, bet ne
lielākā apmērā kā Līguma summa.
8. LĪGUMA GROZĪŠANA UN PĀRTRAUKŠANA
8.1. Līgumu var grozīt atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, lai tā izpilde būtu
Pusēm izdevīga, noformējot rakstisku Pušu vienošanos, kas ar tās abpusējas parakstīšanas
brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma grozījumi maina vai kā citādi
groza Līguma saturu tikai un vienīgi tiktāl, cik par to tieši abas Puses vienojušās, izdarot
attiecīgos grozījumus.
8.2. Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā normatīvie
tiesību akti, kas nav bijuši spēkā Līguma parakstīšanas brīdī, vai veikti normatīvo tiesību
aktu grozījumi, tad Puses vienojas, ka tiek sastādīta vienošanās par Līguma grozījumiem.
8.3. Ja tiek veiktas izmaiņas atbildīgo institūciju vai trešo pušu izsniegtajos tehniskajos
noteikumos, Pasūtītājs ir tiesīgs rakstveidā pieprasīt, lai tiek veiktas izmaiņas Darbos un to
rezultātā. Pēc šāda pieprasījuma saņemšanas Izpildītājam ir pienākums izdarīt Pasūtītāja
pieprasītās izmaiņas veicamajos Darbos un to rezultātā.
Izmaiņas nevar attiekties uz tām prasībām, kas sākotnēji ir noteiktas iepirkuma procedūras
dokumentācijā. Ja Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas neprasa būtiskas izmaiņas Darbu apjomā,
Izpildītāja pienākums ir veikt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas, bet Izpildītājam šādā
gadījumā ir tiesības uz Darbu izpildes kalendārā laika grafikā noteiktā termiņa
pagarinājumu, par kuru Puses vienojas atsevišķi.
Lai izvairītos no domstarpībām, Puses apliecina, ka šī Līguma punkta noteikumi nav
attiecināmi uz situācijām, kad izmaiņas tiek pieprasītas sakarā ar Izpildītāja nepienācīgi
veiktiem pienākumiem un/vai kompetentu valsts vai pašvaldības iestāžu vai amatpersonu
prasībām, un/vai izmaiņām normatīvajos aktos, jo šajos gadījumos Izpildītājs
nepieciešamās izmaiņas veic bez tiesībām uz izmaiņām Darbu izpildes termiņos un/vai
atlīdzības apmērā.
8.4. Pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumattiecības, par to rakstiski brīdinot otru Pusi
15 (piecpadsmit) kalendāras dienas iepriekš, ja:
8.4.1. Otra Puse nepilda vai pārkāpj Līgumā noteiktās saistības.
8.4.2. Otras Puses līgumsods ir sasniedzis 10% (desmit procentus) no Līguma summas.
8.5. Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas lauzt Līgumu kāda cita iemesla dēļ, kas nav
noteikts Līguma 8.punkta apakšpunktos.

9. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
9.1. Visus strīdus, kas izriet vai rodas saistībā ar Līgumu vai tā interpretāciju, Puses apņemas
risināt pārrunu ceļā.
9.2. Jebkura strīda risināšanai Pušu starpā par jautājumiem, kas izriet no Līguma un ko
neizdodas atrisināt pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad viena
no Pusēm saņēmusi otras Puses rakstisku pieprasījumu šādam risinājumam, jebkura no
Pusēm ir tiesīga vērsties tiesā. Strīdu risināšana notiks saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
10. NEPĀRVARAMA VARA
10.1. Līguma izpratnē nepārvarama vara nozīmē notikumu, kas ir ārpus Puses pamatotas
kontroles un kas padara Pusei savu no Līguma izrietošo saistību izpildi par neiespējamu,
izmaiņas normatīvajos tiesību aktos, kas reglamentē Līgumā noteikto Pušu saistību izpildi
un padara Pušu no Līguma izrietošo Pušu saistību izpildi par neiespējamu vai būtiski
neizdevīgu.
10.2. Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu, tai skaitā būtiska
neizdevīguma dēļ, netiks uzskatīta par atkāpšanos no Līguma vai saistību nepildīšanu, ja
Puses nespēja izriet no nepārvaramas varas notikuma un ja Puse, kuru ietekmējis šāds
notikums ir veicis visus pamatotos piesardzības pasākumus, lai izpildītu Līguma
noteikumus, un ir informējis otru Pusi pēc iespējas ātrāk par šāda notikuma iestāšanos,
ziņojumam pievienojot kompetentas iestādes izsniegtu izziņu, kura satur minēto apstākļu
apstiprinājumu un raksturojumu.
10.3. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Pusēm jāvienojas par saistību izpildes atlikšanu,
izbeigšanu vai turpināšanas procedūru.
11. AUTORUZRAUDZĪBA
11.1. Autoruzraudzību Izpildītājs veic saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem
saistošiem normatīviem aktiem.
11.2. Par būvprojekta autoruzraudzības sākumu Pasūtītājs informē Izpildītāju vismaz 10 (desmit)
darba dienas pirms būvdarbu uzsākšanas.
11.3. Izpildītājam ir jāveic būvobjekta būvniecības autoruzraudzība ar vislielāko rūpību.
Būvobjekta sapulču apmeklēšana un citi darbi autoruzraudzības kārtībā veicami vismaz 1
(vienu) reizi nedēļā. Par tikšanos būvobjektā Pasūtītājs informē Izpildītāju 2 (divas) darba
dienas iepriekš.
11.4. Par pārējiem autoruzraudzības darbu izpildes nosacījumiem (t.sk. papildus samaksu)
nepieciešamības gadījumā Puses vienojas papildus pirms būvdarbu uzsākšanas vai
būvdarbu izpildes gaitā.
12. CITI NOTEIKUMI
12.1. Līguma izpildes koordinēšanai Puses nosaka sekojošus pārstāvjus:
No Pasūtītāja puses:
No Izpildītāja puses:
Arnis Mazalis
<vārds, uzvārds>
Mob. tālr.: 29353242
Mob. tālr.: <numurs cipariem>
E-pasts: arnis@lsez.lv
E-pasts: <e-pasta adrese>
12.2. Izpildītāja speciālistu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju
Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis,

drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Izpildītājam vismaz 10 (desmit) darba
dienas pirms speciālista nomaiņas jāiesniedz Pasūtītājam visi dokumenti atbilstoši
iepirkuma procedūras dokumentu prasībām. Pasūtītājs pēc visu atbilstoši iepirkuma
procedūras dokumentu prasībām iesniegto dokumentu saņemšanas 5 (piecu) darba dienu
laikā izskata tos un saskaņo vai noraida speciālista nomaiņu. Pasūtītāja rakstveida
piekrišana tiks dota, ja speciālists atbildīs iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajam
prasībām.
12.3. Pasūtītājs apliecina, ka tas neiebilst, ka pēc Darba pabeigšanas Izpildītājs drīkst atsaukties
uz Pasūtītāju kā savu klientu, informatīvos nolūkos izmantojot tā nosaukumu un logo (ja
tāds ir), un sniegto pakalpojumu (ievērojot Līguma 5.6. punktā noteiktos konfidencialitātes
nosacījumus).
12.4. Pusēm ir vienai otra rakstiski jāinformē 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā par savu
rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) un Līguma 12.1. punktā
noteikto pārstāvju maiņu.
12.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem var izrādīties nelikumīgs vai nesaistošs, tie neietekmēs ar
Līgumu noteiktās Pušu saistības un tiesības kopumā.
12.6. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās
aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās
aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.
12.7. Līgums ir sastādīts, stājas spēkā un tiek izpildīts, kā arī Pušu savstarpējās attiecības tiek
regulētas un skaidrotas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
12.8. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un tā
neatņemama sastāvdaļa:
12.8.1. Projektēšanas uzdevums – pielikums Nr.1.
12.8.2. Darba tāme – pielikums Nr.2.
12.9. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar
vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie
Izpildītāja.
13. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS:
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Juridiskā adrese: Fēniksa iela 4, Liepāja, LV3401, Latvija
Nodokļu maksātāja reģistrācijas
Nr.90000329402
Banka: AS “Swedbank”
Konta Nr. LV39HABA0001408046963
Kods: HABALV22

IZPILDĪTĀJS:
<uzņēmēja nosaukums>
Juridiskā adrese: <iela, mājas numurs, pilsēta,
pasta indekss, valsts>
Uzņēmumam reģistrācijas
Nr. <skaitlis cipariem>
Banka: <nosaukums>
Konta Nr. <konta numurs>
Kods: <bankas kods>

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas
pārvaldes pārvaldnieks Jānis Lapiņš

<uzņēmuma nosaukums, paraksttiesīgās
personas amats, vārds un uzvārds>

___________________________

_________________________

z. v.

z. v.

9.pielikums

Tehniskā dokumentācija elektroniskā formā
1) Projektēšanas uzdevuma pielikums – Būvobjekta atrašanās vietas plāns.
2) Projektēšanas uzdevuma pielikums – Būvobjekta darba robežas un pievadceļa
trasējums.
3) Projektēšanas uzdevuma pielikums –
noteikumi Nr.DA-10.12/47-2017.

VAS “Latvijas dzelzceļš” tehniskie

4) Projektēšanas uzdevuma pielikums – Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās
vides pārvaldes tehniskie noteikumi Nr.LI17TN0183.
5) Būvobjekta topogrāfiskais plāns (dwg formātā).

