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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

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 

Kontaktpersona par nolikumu 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 

pārvaldes Iepirkumu speciāliste Kristīne 

Alpēna; tālruņa numurs 63427605; mob. 

tālruņa numurs 26106614; e-pasta adrese 

kristine.alpena@lsez.lv 

Kontaktpersona par tehnisko 

specifikāciju  

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 

pārvaldes Pārvaldnieka vietnieks attīstības 

jautājumos Uldis Hmieļevskis; mob. tālruņa 

numurs 29440526; e-pasta adrese 

uldis.hmielevskis@lsez.lv 

Banka  AS “Swedbank”, HABALV22 

Bankas konts LV12HABA0001407037000 

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

iepirkumu likumu (turpmāk –  Likums).  

1.3.   Iepirkuma procedūras norisi nodrošina Pasūtītāja izveidota iepirkumu komisija (turpmāk – 

Komisija).  

1.4.   Pretendents – piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektroniskajā iepirkuma sistēmā (turpmāk – 

EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā.  

 

2. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS 

UN KĀRTĪBA  

2.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 18.aprīlim, plkst.10.00, EIS (tīmekļvietne 

www.eis.gov.lv) e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas 

iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām, tie netiks 

atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

2.2. Lai iesniegtu piedāvājumu Pretendentam ir jāreģistrējas EIS e-konkursu sistēmā. Visa 

informācija par reģistrēšanos EIS e-konkursu sistēmā ir pieejama Ministru kabineta 

2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi”, 

kā arī EIS tīmekļvietnē http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem/. 

2.3. Piedāvājumi tiks atvērti Pasūtītāja administrācijas ēkas (Fēniksa iela 4, Liepājā) 3.stāva 

sanāksmju telpā, EIS e-konkursu apakšsistēmā, uzreiz pēc iepirkuma procedūras 

dokumentos (turpmāk – nolikums) noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa. 

2.4. Piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā. Komisija atver iesniegto piedāvājumu un 

nolasa pamatdatus: piedāvājuma iesniegšanas laiks, Pretendenta nosaukums, piedāvātā 

cena.  

2.5. Ja Pretendents pieprasa, tad 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas Komisija 

iesniedz Pretendentam piedāvājumu atvēršanas protokola izrakstu.  

mailto:lsez@lsez.lv
mailto:kristine.alpena@lsez.lv
mailto:uldis.hmielevskis@lsez.lv
http://www.eis.gov.lv/
http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem/
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2.6. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var grozīt, papildināt vai atsaukt tikai līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. 

2.7. Piedāvājumu atvēršanu Komisija veic atklātā sēdē. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var 

piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var 

sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.  

 

3. PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒJUMS UN IESNIEGŠANA 

3.1. Piedāvājums jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā vienā no zemāk minētajiem 

formātiem. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi 

iespējamie formāti: 

3.1.1. Izmantojot e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas 

e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas. 

3.1.2. Elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus e-konkursu 

apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā Pretendents ir 

atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu 

paraugiem). 

3.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka: 

3.2.1. Piedāvājuma, pieteikuma veidlapa, finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai 

elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar „MS Office” 

lietojumprogrammām, ja Pretendentam nav šādu iespēju, tas var izvēlēties jebkuru 

citu plaši izplatītu un/vai brīvi publiski pieejamu datnes formātu. 

3.2.2. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika 

zīmogu paraksta vismaz Pretendenta pieteikuma vēstuli. Pieteikuma vēstuli 

paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona, 

pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (skenēts dokumenta oriģināls PDF 

formātā). Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, pieteikuma vēstuli un 

apliecinājumi jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, 

pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai. 

3.2.3. Citus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā 

formātā, parakstos EIS piedāvāto elektronisko parakstu vai parakstot ar drošu 

elektronisku parakstu. 

3.3. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu 

juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr. 916 

„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Ja dokumenta kopija nav 

apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam 

rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, var pieprasīt, lai Pretendents 

uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. 

3.4. Piedāvājumu sagatavo un iesniedz latviešu valodā. Dokumentus var iesniegt citā valodā, ja 

ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

3.5. Pretendentam ir tiesības apliecināt visus elektroniskajā piedāvājumā esošos atvasinātos 

dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem 

atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem. Pretendents drīkst iesniegt arī atsevišķi 

apliecinātas dokumentu kopijas. 
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3.6. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu 

apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, 

tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to 

ģeneratorus. 

3.7. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā pieņem visus nolikumā ietvertos (t.sk. tā 

pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma 

sadaļā) noteikumus. 

3.8. Piedāvājuma papildinājumi, labojumi vai atsaukumi ir jāiesniedz EIS e-konkursu 

apakšsistēmā līdz 2.1.punktā norādītajam datumam un laikam, attiecīgi to noformējot kā 

“PAPILDINĀJUMI”, “LABOJUMI” vai “ATSAUKUMS”. 

 

4. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

4.1. Iepirkuma mērķis ir atklāta konkursa rezultātā noteikt Pretendentu loku, ar kuriem tiks 

noslēgta vispārīgā vienošanās par Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošanu – 

Liepājas ostas pienākošā kanāla un priekšostas padziļināšanas projektēšanas darbiem un 

būvdarbiem. 

4.2. Atklāta konkursa iepirkuma priekšmets ir Liepājas ostas pienākošā kanāla un priekšostas 

padziļināšanas projektēšanas darbi un būvdarbi saskaņā ar tehniskajā  specifikācijā 

(nolikuma pielikums Nr.1) noteiktām prasībām un vispārīgās vienošanās (nolikuma 

pielikums Nr.9) un projektēšanas darbu un būvdarbu līguma projektā (nolikuma pielikums 

Nr.10) minētajiem nosacījumiem.  

4.3. Iepirkuma nomenklatūras CPV kods: 45247100-1. 

4.4. Šajā iepirkumā piedāvājuma variantu iesniegšana nav paredzēta. 

4.5. Vispārīgā vienošanās nosaka kārtību, kādā no vispārīgās vienošanās noslēgšanas brīža līdz 

2018.gada 30.maijam Pasūtītājs no vispārīgās vienošanās noslēgušo Pretendentu loka 

izvēlēsies būvuzņēmēju, ar kuru tiks slēgts projektēšanas darbu un būvdarbu līgums. 

4.6. Kopējais 2018./2019.gadā paredzamais izsmeļamās grunts apjoms ir aptuveni 3 000 000 

m3, kuru plānots izsmelt viena projekta ietvaros. Izsmeļamās grunts apjoms var manīties 

atkarībā no projektu realizācijai pieejamo finanšu līdzekļu apjoma un būvprojekta 

risinājuma. 

4.7. Būvniecības darbu izpildes vieta – Liepājas ostas pienākošais kanāls, Priekšosta, Brīvosta, 

Liepājas ostas teritorija. Plānotais izsmeļamās grunts apjoms ostas pienākošajā kanālā līdz 

ostas vidējiem vārtiem sastāda 1’000’000 - 1’500’000 m3, akvatorijas platība darbu 

izpildes zonā aptuveni 874’000 m2. Plānotais izsmeļamās grunts apjoms iekšējā ostas 

akvatorijā (Priekšosta un Brīvosta) sastāda 1’200’000 - 1’700’000 m3, akvatorijas platība 

darbu izpildes zonā aptuveni 392’000 m2. 

4.8. Precīza padziļināmās akvatorijas teritorija, padziļināšanai pielietojamās padziļināšanas 

metodes, darba dziļums, izsmeltās grunts izvietošanas vieta, kā arī nepieciešamie krasta 

darbi tiks precīzi noteikti, aicinot vispārīgās vienošanās dalībniekus iesniegt cenas 

piedāvājumu konkrēta projektēšanas darbu un būvdarbu līguma izpildei. 

4.9. Pasūtītājs, izstrādājot būvprojektu minimālā sastāvā definēs atsevišķus sektorus, kuros 

padziļināšanas darbi būs jāveic, ievērojot citu inženiertehnisko būvju izbūves vai pārbūves 

http://www.iub.gov.lv/iubcpv/parent/6854/clasif/main/
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projektu laika grafiku. Indikatīvi šajos sektoros veicamo darbu apjoms nepārsniegs 20% 

no kopējā darba apjoma, un tie ir saistīti ar: 

4.10.1. Koplietošanas tauvošanās vietas izbūvi Brīvostas akvatorijā. 

4.10.2. Sadalošā mola un iekšējā viļņlauža galvu nostiprināšana un/vai demontāža un 

Brīvostas molu atjaunošana. 

4.10.3. Ostas Vidējo vārtu būvju nostiprināšana. 

4.11. Lai nodrošinātu iespējami plašu Pretendentu loku, kā arī ar mērķi Pasūtītājam noteikt 

ekonomiski visizdevīgāko risinājumu, iespējamie padziļināšanas darbi sastrukturēti piecās 

atsevišķās sadaļās. Katra sadaļa paredz atšķirīgu padziļināšanas darbu apjomu, 

padziļināšanai piemēroto metodi un izsmeltās grunts izvietošanas darbu kopumu (nolikuma 

pielikumā Nr.1). Atklāta konkursa priekšmetam ir 5 (piecas) darbu veidu sadaļas (turpmāk 

– sadaļas): 

4.11.1. 1.(pirmā) sadaļa – Padziļināšanas darbi, izmantojot jūras daudzkausu 

zemessmēlēju (BLD) vai vienkausa zemessmēlēju (BD) vai citu tehnoloģiju ar 

grunts izvietošanu grunts novietnē jūrā, ja izsmeļamās grunts apjoms ir no 

700’000 līdz 1’500’000 m³. 

4.11.2. 2.(otrā) sadaļa – Padziļināšanas darbi, izmantojot jūras daudzkausu zemessmēlēju 

(BLD) vai vienkausa zemessmēlēju (BD) vai citu tehnoloģiju ar grunts 

izvietošanu grunts novietnē jūrā, ja izsmeļamās grunts apjoms ir no 1’500’001 m³ 

un vairāk. 

4.11.3. 3.(trešā) sadaļa – Padziļināšanas darbi Priekšostā, izmantojot jūras zemessūcēju 

(TSHD) vai citu tehnoloģiju ar grunts izvietošanu Priekšostā grunts novietnē  

Nr.1, ja izsmeļamās grunts apjoms ir no 100’000 līdz 500’000 m³. 

4.11.4. 4.(ceturtā) sadaļa – Padziļināšanas darbi Priekšostā un Brīvostā, izmantojot 

daudzkausu zemessmēlēju (BLD) vai vienkausa zemessmēlēju (BD) vai citu 

tehnoloģiju ar grunts izvietošanu Priekšostā grunts novietnē Nr.2, ja izsmeļamās 

grunts apjoms ir no 500’000 līdz 1’000’000 m³. 

4.11.5. 5.(piektā) sadaļa – Padziļināšanas darbi Priekšostā un Brīvostā, izmantojot 

daudzkausu zemessmēlēju (BLD) vai vienkausa zemessmēlēju (BD) vai citu 

tehnoloģiju ar grunts izvietošanu Priekšostā grunts novietnē Nr.2, ja izsmeļamās 

grunts apjoms – 1’000’001 m³ un vairāk. 

4.12. Vispārīgā vienošanās tiks slēgta ar visiem Pretendentiem, kuru piedāvātā cena katrā no 

iepirkuma sadaļām būs viena no trim zemākajām, t.i., katrā sadaļā tiks izvērtēti 3 (trīs) 

Pretendenti, kuru piedāvātā izvērtēšanas cena konkrētajā sadaļā būs zemākā. Vispārīgās 

vienošanās ietvaros plānots slēgt projektēšanas darbu un būvdarbu līgumu ar vienu 

Pretendentu, kas tiks izvēlēts vispārīgās vienošanās noteiktajā kārtībā. 

4.13. Projektēšanas darbu un būvdarbu izpildes termiņš – ne ilgāk kā 15 (piecpadsmit) kalendārie 

mēneši, pēc projektēšanas darbu un būvdarbu līguma parakstīšanas, neskaitot dīkstāves, kas 

radušās: 

✓ ar sprādzienbīstamu objektu izcelšanu un neitralizēšanu,  

✓ Pasūtītāja vai Valsts iestāžu pieprasījuma dēļ. 

            Pasūtītājs apmaksā tikai iepriekš minētās dīkstāves, cita veida dīkstāves netiek apmaksātas. 
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4.14. Avansa apmērs nedrīkst pārsniegt 40% (četrdesmit procenti) no līgumcenas. 

4.15. Pretendenta piedāvājums ir spēkā un saistošs tā iesniedzējam līdz vispārīgās vienošanās 

noslēgšanai, bet ne mazāk kā 6 (sešus) kalendāros mēnešus pēc piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. 

4.16. Ja vispārīgo vienošanos nevar noslēgt iepirkuma procedūras dokumentos paredzētajā 

termiņā, Pasūtītājs var prasīt Pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. 

Pretendentam, kas piekritīs pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nebūs tiesības veikt 

izmaiņas piedāvājuma dokumentos. Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ ir tiesīgs lūgt pagarināt 

piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņu. 

4.17. Darbi tiek veikti un finansēti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Liepājas ostas 

ūdens infrastruktūras uzlabošana” projekta iesnieguma Nr. 6.1.1.0/17/I/005 ietvaros, kura 

realizācija notiek darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā 

atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” 

ietvaros. 

 

5. PIEDĀVĀJUMA SATURS 

5.1. Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti: 

5.1.1. Pretendenta pieteikums, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši nolikuma pielikumā 

Nr.2 pievienotajai formai, kuru jāparaksta Pretendenta uzņēmuma vadītājam vai 

pilnvarotajam pārstāvim. Ja Pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, 

jāpievieno dokuments, kas apliecina attiecīgās personas tiesības parakstīt 

piedāvājumu. 

5.1.2. Pretendentu atlases dokumenti saskaņā ar nolikuma 7.punktu. 

5.1.3. Finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma pielikumiem Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, 

Nr.8. 

5.2. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visām 5 (piecām) ieprikuma sadaļām. 

 

6. PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 

6.1. Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 50’000,00 EUR (piecdesmit tūkstoši euro) apmērā. 

Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu garantē: 

6.1.1. Iesniedzot Pasūtītājam bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, kurā obligāti 

jānorāda Pasūtītāja nosaukums, iepirkuma nosaukums un tā identifikācijas numurs, 

piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš – ne mazāks kā 6 (sešus) kalendāros 

mēnešus pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un saistību stāšanās spēkā 

gadījumi, atbilstoši šī iepirkuma procedūras nolikuma 6.7.punktā norādītajam, kā 

arī jānorāda, ka bankas garantija vai apdrošināšanas polise ir neatsaucama un stājas 

spēkā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma bezierunu kārtībā. Gadījumā, ja 

piedāvājuma nodrošinājums tiks iesniegts apdrošināšanas polises veidā, polisei ir 

jāpievieno apdrošināšanas polises prēmijas apmaksu apliecinoši dokumenti. 

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

uzdevumā norādot – “Piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūrai, 

iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ 2018/22ES/K”.  
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6.2. Bankas garantija, apdrošināšanas polise un tās prēmijas apmaksas apliecinošs dokuments 

vai maksājuma dokuments par piedāvājuma nodrošinājuma summas ieskaitīšanu Pasūtītāja 

bankas kontā pievienojams iepirkuma piedāvājuma dokumentiem. 

6.3. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu nolikuma 6.1.1. punktā 

norādītajā veidā, tad piedāvājuma nodrošinājums EIS e-konkursu apakšsistēmā 

iesniedzams vienā no 2 (diviem) veidiem: 

6.3.1. Kā e-dokuments ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (bankas vai 

apdrošināšanas sabiedrības izsniegts e-dokuments ar drošu elektronisko parakstu 

un laika zīmogu). 

6.3.2. Kā oriģinālu dokumentu skenēta versija, ja piedāvājumā nodrošinājums un/vai tam 

pievienojamie dokumenti ir sagatavoti papīra formā. Šādā gadījumā Pretendents 

nodrošina piedāvājuma nodrošinājuma un tam pievienojamo dokumentu oriģinālu 

iesniegšanu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu līdz 2018. gada 18.aprīļa plkst. 10:00 

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē, Iepirkumu speciālistes kabinetā, 

Fēniksā ielā 4, Liepājā. Termiņa nokavējuma gadījumā piedāvājums tiks noraidīts. 

6.4. Piedāvājums, par kuru nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūras 

dokumentos 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 dokumentu prasībām, tiks uzskatīts par iepirkuma 

procedūras dokumentu prasībām neatbilstošu, un Pretendents tiks izslēgts no dalības 

iepirkuma procedūrā. 

6.5. Piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts, bankas garantija vai apdrošināšanas polise 

atsaukta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga Komisijas lēmuma: 

6.5.1. Pretendentam, kas atsauc piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām. 

6.5.2. Pretendentam, kas netiek kvalificēts. 

6.5.3. Visiem Pretendentiem, izņemot šī nolikuma 6.7.punktā minētos Pretendentus, ja 

iepirkuma procedūra tiek izbeigta bez rezultāta vai pārtraukta. 

6.6. Pārējiem Pretendentiem, tai skaitā iepirkuma procedūrā izvēlētajiem, piedāvājuma 

nodrošinājumu atmaksās, bankas garantija vai apdrošināšanas polise tiks atsaukta ne vēlāk 

kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc vispārīgās vienošanās noslēgšanas un vispārīgajā 

vienošanās paredzētā saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas. 

6.7. Piedāvājuma nodrošinājums netiks atmaksāts vai nodrošinājuma garantijas izsniedzējs 

izmaksās Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 

6.7.1. Pretendents atsauc piedāvājumu tā derīguma laikā. 

6.7.2. Iepirkuma procedūrā izvēlētie pretendenti nenoslēdz vispārīgo vienošanos 

Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

6.7.3. Iepirkuma procedūrā izvēlētie pretendenti neiesniedz vispārīgajā vienošanās 

noteikto saistību izpildes nodrošinājumu. 
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6.8. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā 6 (sešus) kalendāros mēnešus pēc piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz vispārīgās vienošanās noslēgšanai un 

vispārīgajā vienošanās paredzētā saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas. 

 

7. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS  

7.1. Pretendentu kvalifikācijas kritēriji ir obligāti visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības 

izpildīt Darbus un slēgt vispārīgo vienošanos un projektēšanas darbu un būvdarbu līgumu.  

7.2. Pretendentam jāatbilst šādiem Pretendentu kvalifikācijas kritērijiem un kvalifikācijas 

dokumentos jāiesniedz: 

IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMU NEATTIECINĀMĪBA 

Izslēgšanas nosacījums, 

saskaņā ar kuru 

Pretendents tiek izslēgts 

no dalības iepirkuma 

procedūrā 

Dokumenti izslēgšanas 

nosacījumu neattiecināmības 

pierādīšanai Latvijas 

Republikā reģistrētai vai 

pastāvīgi dzīvojošai personai 

Dokumenti izslēgšanas 

nosacījumu neattiecināmajās 

pierādīšanai Latvijas 

Republikā ārvalstīs reģistrētai 

vai pastāvīgi dzīvojošai 

personai 

7.2.1. 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; 

✓ Iesniedz apliecinājumu, ka 

Pretendents, katrs personu 

apvienības dalībnieks un 

apakšuzņēmējs, uz kura 

iespējām Pretendents balstās, 

neatbilstību 7.2.1.-

7.2.8.punktā noteiktajiem 

izslēgšanas noteikumiem. 

 

✓ Iesniedz izziņas vai šo 

dokumentu apliecinātas 

kopijas, kas izdotas ne agrāk 

kā 6 (sešus) mēnešus pirms 

piedāvājuma iesniegšanas 

dienas un sastādīts saskaņā ar 

pretendenta reģistrācijas 

valsts normatīvajiem aktiem 

un kas apliecina, ka uz 

Pretendentu vai 

apakšuzņēmēju neattiecas 

neviens no Nolikuma7.2.1.-

7.2.8.punktā noteiktajiem 

izslēgšanas noteikumiem. Ja 

tādi dokumenti netiek izdoti 

vai ar šiem dokumentiem 

nepietiek, lai apliecinātu, ka 

uz Pretendentu vai 

apakšuzņēmēju neattiecas 

Nolikuma 7.2.1.-

7.2.8.punktos norādītie 

apstākļi, šādus dokumentus 

var aizstāt ar zvērestu vai, ja 

zvēresta došanu attiecīgās 

valsts normatīvie akti 

neparedz, -ar paša 

pretendenta apliecinājumu 

kompetentai izpildvaras vai 

tiesu varas iestādei, 

zvērinātam notāram vai 

kompetentai attiecīgās 

nozares organizācijai to 

reģistrācijas (pastāvīgās 

dzīvesvietas) valsts. 
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b. kukuļņemšana, 

kukuļdošana, kukuļa 

piesavināšanās, 

starpniecība 

kukuļošanā, neatļauta 

piedalīšanās mantiskos 

darījumos, neatļauta 

labumu pieņemšana, 

komerciāla uzpirkšana, 

labuma prettiesiska 

pieprasīšana, 

pieņemšana vai 

došana, tirgošanās ar 

ietekmi; 

c. krāpšana, 

piesavināšanās vai 

noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšana; 

d. terorisms, terorisma 

finansēšana, 

aicinājums uz 

terorismu, terorisma 

draudi vai personas 

vervēšana un 

apmācīšana terora aktu 

veikšanai; 

e. cilvēku tirdzniecība; 

f. izvairīšanās no 

nodokļu un tiem 

pielīdzināto 

maksājumu nomaksas. 

Izņēmums ir gadījums, 

kad stājies spēkā 

attiecīgais tiesas 

spriedums vai prokurora 

priekšraksts par sodu, un 

no tā līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai ir 

pagājuši 3 (trīs) gadi. 

7.2.2. 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 

Sk.7.2.1.punktā norādīto. 

Izslēgšanas nosacījumu 

neattiecināmības pierādīšanai 

Latvijas Republikā reģistrētai 

vai pastāvīgi dzīvojošai persona. 

Skat.7.2.1.punktā norādīto. 

Izslēgšanas nosacījumu 

neattiecināmības pierādīšanai 

Latvijas Republikā ārvalstīs 

reģistrētai vai pastāvīgi 

dzīvojošai personai. 
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iemaksu parādi), kas 

kopsummā kādā no 

valstīm pārsniedz 150 

euro. 

7.2.3. Ir pasludināts 

Pretendenta 

maksātnespējas process, 

apturēta Pretendenta 

saimnieciskā darbība vai 

Pretendents tiek likvidēts. 

Skat.7.2.1.punktā norādīto. 

Izslēgšanas nosacījumu 

neattiecināmības pierādīšanai 

Latvijas Republikā reģistrētai 

vai pastāvīgi dzīvojošai persona. 

Skat.7.2.1.punktā norādīto. 

Izslēgšanas nosacījumu 

neattiecināmības pierādīšanai 

Latvijas Republikā ārvalstīs 

reģistrētai vai pastāvīgi 

dzīvojošai personai. 

7.2.4. 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. 

Ja Pretendenta rīcība ir 

informācija, ka tas ir saistīts ar 

iepirkuma procedūras 

dokumentu sagatavotāju 

(Pasūtītāja amatpersonu vai 

darbinieku), iepirkuma 

komisijas locekli vai ekspertu 

Likuma 30.panta pirmās vai 

otrās daļas izpratnē, tas norāda 

to pieteikumā, vai iesniedz 

apliecinājumu, ka Pretendenta 

rīcībā nav informācijas, par to, 

ka tas ir saistīts ar iepirkuma 

procedūras dokumentu 

sagatavotāju (Pasūtītāja 

amatpersonu vai darbinieku), 

iepirkuma komisijas locekli vai 

ekspertu Likuma 30.panta 

pirmās vai otrās daļas izpratnē. 

Ja Pretendenta rīcībā ir 

informācija, ka tas ir saistīts ar 

iepirkuma procedūras 

dokumentu sagatavotāju 

(Pasūtītāja amatpersonu vai 

darbinieku), iepirkuma 

komisijas locekli vai ekspertu 

Likuma 30.panta pirmās vai 

otrās daļas izpratnē, tas norāda 

to pieteikumā, vai iesniedz 

apliecinājumu, ka Pretendenta 

rīcībā nav informācijas, par to, 

ka tas ir saistīts ar iepirkuma 

procedūras dokumentu 

sagatavotāju (Pasūtītāja 

amatpersonu vai darbinieku), 

iepirkuma komisijas locekli vai 

ekspertu Likuma 30.panta 

pirmās vai otrās daļas izpratnē. 

7.2.5. 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. 

Pretendents norāda pieteikumā, 

ja tas ir bijis iesaistīts vai ar to 

saistīta juridiskā persona ir bijusi 

iesaistīta Nolikuma 

sagatavošanā saskaņā ar Likuma 

22.panta trešo daļu un iesniedz 

apliecinājumu, ka nav tādu 

apstākļu, kas šim Pretendentam 

dotu jebkādas priekšrocības 

iepirkuma procedūrā, tādejādi 

ierobežojot konkurenci.  

Pretendents norāda pieteikumā, 

ja tas ir bijis iesaistīts vai ar to 

saistīta juridiskā persona ir bijusi 

iesaistīta Nolikuma 

sagatavošanā saskaņā ar Likuma 

22.panta trešo daļu un iesniedz 

apliecinājumu, ka nav tādu 

apstākļu, kas šim Pretendentam 

dotu jebkādas priekšrocības 

iepirkuma procedūrā, tādejādi 

ierobežojot konkurenci. 

7.2.6. Pretendents ar tādu 

kompetentās institūcijas 

lēmumu vai tiesas 

spriedumu, kas stājies 

spēkā un kļuvis 

neapstrīdams un 

Sk.7.2.1.punktā norādīto. 

Izslēgšanas nosacījumu 

neattiecināmības pierādīšanai 

Latvijas Republikā reģistrētai 

vai pastāvīgi dzīvojošai persona. 

Skat.7.2.1.punktā norādīto. 

Izslēgšanas nosacījumu 

neattiecināmības pierādīšanai 

Latvijas Republikā ārvalstīs 

reģistrētai vai pastāvīgi 

dzīvojošai personai. 
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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 mēneši. 

7.2.7. 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 rakstveida noslēgta 

darba līguma, 

normatīvajos aktos 

noteiktajā termiņā 

neiesniedzot par šo 

personu informatīvo 

deklarāciju par 

Sk.7.2.1.punktā norādīto. 

Izslēgšanas nosacījumu 

neattiecināmības pierādīšanai 

Latvijas Republikā reģistrētai 

vai pastāvīgi dzīvojošai persona. 

Skat.7.2.1.punktā norādīto. 

Izslēgšanas nosacījumu 

neattiecināmības pierādīšanai 

Latvijas Republikā ārvalstīs 

reģistrētai vai pastāvīgi 

dzīvojošai personai. 
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darbiniekiem, kas 

iesniedzama par 

personām, kuras uzsāk 

darbu, izņemot gadījumu, 

kad stājies spēkā 

attiecīgais tiesas 

spriedums vai prokurora 

priekšraksts par sodu, un 

no tā līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai ir 

pagājuši 12 mēneši. 

7.2.8. Pretendents ir 

sniedzis nepatiesu 

informāciju tā 

kvalifikācijas novērtēšanai 

vai vispār nav sniedzis 

pieprasīto informāciju. 

Dokumenti nav jāiesniedz. 

Pasūtītājs pārliecināsies par šī 

izslēgšanas nosacījuma 

neattiecināmību piedāvājuma 

izvērtēšanas laikā.  

 

Dokumenti nav jāiesniedz. 

Pasūtītājs pārliecināsies par šī 

izslēgšanas nosacījuma 

neattiecināmību piedāvājuma 

izvērtēšanas laikā.  

 

7.2.9. Uz 

personālsabiedrības biedru 

(ja Pretendents ir 

personālsabiedrība) vai 

piegādātāju apvienības 

dalībnieku (ja Pretendents 

ir piegādātāju apvienība) 

ir attiecināmi 7.2.1., 

7.2.2., 7.2.3., 7.2.4., 7.2.5., 

7.2.6., 7.2.7., 7.2.8. 

punktos minētie 

izslēgšanas nosacījumi. 

Skat.7.2.1.-7.2.8.punktos 

norādīto. 

Skat.7.2.1.-7.2.8.punktos 

norādīto. 

7.2.10. Uz Pretendenta 

norādīto apakšuzņēmēju, 

kura veicamo darbu 

vērtība ir vismaz 10% 

(desmit procenti) no 

kopējās iepirkuma līguma 

vērtības, ir attiecināmi  

7.2.2., 7.2.3., 7.2.4., 7.2.5., 

7.2.6., 7.2.7., 7.2.8. 

punktos minētie 

izslēgšanas nosacījumi. 

Skat.7.2.2.-7.2.8.punktos 

norādīto. 

Skat.7.2.2.-7.2.8.punktos 

norādīto. 

7.2.11. Uz Pretendenta 

norādīto personu, uz kuras 

iespējām Pretendents 

balstās, lai apliecinātu, ka 

tā kvalifikācija atbilst 

paziņojumā par līgumu vai 

Nolikumā noteiktajām 

prasībām, ir attiecināmi 

7.2.1., 7.2.2., 7.2.3., 7.2.4., 

7.2.5., 7.2.6., 7.2.7., 7.2.8. 

punktos minētie 

izslēgšanas nosacījumi. 

Skat.7.2.1.-7.2.8.punktos 

norādīto. 

Skat.7.2.1.-7.2.8.punktos 

norādīto. 
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ATLASES NOTEIKUMI 

7.2.12. Līdz vispārīgās 

vienošanās noslēgšanai 

Pretendentam jābūt 

reģistrētam Latvijas 

Republikas 

Komercreģistrā vai 

ārvalstīs attiecīgās valsts 

normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā.  

Personu apvienībai, ja tiks 

pieņemts lēmums par 

vispārīgās vienošanās 

slēgšanu ar personu 

apvienību, līdz vispārīgās 

vienošanās noslēgšanai 

būs jāreģistrējas Latvijas 

Republikas 

Komercreģistrā vai 

ārvalstīs attiecīgās valsts 

normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā, vai arī 

jānoslēdz sabiedrības 

līgums saskaņā ar 

Civillikuma ceturtās daļas 

“Saistību tiesības” 

sešpadsmito nodaļu 

“Sabiedrības līgums” ar 

tajā paredzētu sabiedrības 

biedru solidāro atbildību. 

Solidāri atbildīgiem ir 

jabūt tiem piegādātāju 

apvienības dalībniekiem, 

uz kuru saimnieciskajām 

un finansiālajām iespējām 

piegādātājs balstās un kuri 

būs fiansiāli atbildīgi par 

līguma izpildi. 

✓ Jāiesniedz apliecinājums, ka 

Pretendents līdz vispārīgās 

vienošanās noslēgšanai 

reģistrēsies Latvijas 

Republikas Komercreģistrā 

vai ārvalstīs attiecīgās valsts 

normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā.  

✓ Personu apvienībai, ja tiks 

pieņemts lēmums par 

vispārīgās vienošanās 

slēgšanu ar personu 

apvienību, līdz vispārīgās 

vienošanās noslēgšanai būs 

jāreģistrējas Latvijas 

Republikas Komercreģistrā 

vai ārvalstīs attiecīgās valsts 

normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā, vai arī 

jānoslēdz sabiedrības līgums 

saskaņā ar Civillikuma 

ceturtās daļas “Saistību 

tiesības” sešpadsmito nodaļu 

“Sabiedrības līgums” ar tajā 

paredzētu sabiedrības biedru 

solidāro atbildību. 

✓ Apliecinājums nav 

jāiesniedz, ja Pretendents 

(t.sk. personu apvienība) ir 

jau reģistrēts Latvijas 

Republikas Komercreģistrā 

vai ārvalstīs attiecīgās valsts 

normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā. 

✓ Jāiesniedz apliecinājums, ka 

Pretendents līdz vispārīgās 

vienošanās  noslēgšanai 

reģistrēsies Latvijas 

Republikas Komercreģistrā 

vai ārvalstīs attiecīgās valsts 

normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā.  

✓ Personu apvienībai, ja tiks 

pieņemts lēmums par 

vispārīgās vienošanās 

slēgšanu ar personu 

apvienību, līdz iepirkuma 

līguma noslēgšanai būs 

jāreģistrējas Latvijas 

Republikas Komercreģistrā 

vai ārvalstīs attiecīgās valsts 

normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā, vai arī 

jānoslēdz sabiedrības līgums 

saskaņā ar Civillikuma 

ceturtās daļas “Saistību 

tiesības” sešpadsmito nodaļu 

“Sabiedrības līgums” ar tajā 

paredzētu sabiedrības biedru 

solidāro atbildību. 

✓ Apliecinājums nav 

jāiesniedz, ja Pretendents 

(t.sk. personu apvienība) ir 

jau reģistrēts Latvijas 

Republikas Komercreģistrā 

vai ārvalstīs attiecīgās valsts 

normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā. 

7.2.13. Līdz iepirkuma 

līguma noslēgšanai 

Pretendentam jābūt 

reģistrētam Latvijas 

Republikas 

Būvkomersantu reģistrā. 

Ārvalstu piegādātājam un 

personu apvienībai līdz 

līguma noslēgšanai 

jāreģistrējas Latvijas 

Republikas 

Būvkomersantu reģistrā 

Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

✓ Pretendenta paraksttiesīgas 

personas sagatavots 

apliecinājums, ka 

Pretendents un/vai personas, 

uz kura iespējām Pretendents 

balstās līdz vispārīgās 

vienošanās noslēgšanai būs 

reģistrēts Latvijas 

Republikas Būvkomersantu 

reģistrā vai ārvalstīs 

attiecīgās valsts normatīvajos 

aktos paredzētajā kārtībā, ja 

tiem nepieciešama šāda 

reģistrācija saskaņā ar 

✓ Attiecīgās valsts 

normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā izsniegtu 

dokumentu. 

✓ Ārvalstu uzņēmējiem 

jāiesniedz apliecinājums, ka 

uzņēmējs līdz vispārīgās 

vienošanās noslēgšanai 

reģistrēsies Latvijas 

Republikas Būvkomersantu 

reģistrā.  
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Personu apvienības 

dalībniekam un 

apakšuzņēmējiem, 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. 

 

 

Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteikto. 

✓ Personu apvienības 

dalībniekam (sabiedrības 

līguma biedram) un 

apakšuzņēmējiem, uz kura 

iespējām Pretendents 

nebalstās, lai apliecinātu 

atbilstību Pretendenta 

kvalifikācijas prasībām, jābūt 

reģistrētiem vai jāreģistrējas 

līdz vispārīgās vienošanās 

noslēgšanai Latvijas 

Republikas Būvkomersantu 

reģistrā, ja tiem 

nepieciešama šāda 

reģistrācija saskaņā ar 

Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteikto. 

✓ Apliecinājums nav 

jāiesniedz, ja Pretendents 

(t.sk. personu apvienība) ir 

jau reģistrēts Latvijas 

Republikas Būvkomersantu 

reģistrā vai ārvalstīs 

attiecīgās valsts normatīvajos 

aktos paredzētajā kārtībā. 

7.2.14. Pretendenta 

amatpersonai, kas 

parakstījusi piedāvājuma 

dokumentus, ir paraksta 

(pārstāvības) tiesības. 

✓ Iesniedz spēkā esošu Latvijas 

Republikas Uzņēmumu 

reģistra izziņu kopiju par 

Pretendenta amatpersonām 

un paraksta tiesībām. 

✓ Iesniedz pilnvaru par 

tiesībām citai personai 

parakstīt piedāvājumu un 

vispārīgo vienošanos, ja to 

parakstīs šī pilnvarotā 

persona. 

✓ Iesniedz reģistrācijas valsts 

kompetentas iestādes, ja 

attiecīgie valsts normatīvie 

akti paredz šādu ziņu 

publisku reģistru, izdota 

izziņa, kas apliecina 

Pretendenta amatpersonas 

paraksta (pārstāvības) 

tiesības. 

✓ Iesniedz pilnvaru par 

tiesībām citai personai 

parakstīt piedāvājumu un 

vispārīgo vienošanos, ja to 

parakstīs šī pilnvarotā 

persona. 

7.2.15. Pretendenta gada 

vidējam finanšu 

apgrozījumam iepriekšējo 

3 (trīs) gadu laikā jābūt 

vismaz 40 000 000 EUR 

(četrdesmit miljoni euro) 

gadā, neskaitot PVN. Ja 

piedāvājumu iesniedz 

personu apvienība, tad 

Pretendentam noteikto 

finanšu apgrozījumu var 

apliecināt jebkurš personu 

✓ Jāiesniedz Peļņas un 

zaudējumu aprēķins par 

iepriekšējiem 3 (trīs) finanšu 

gadiem.  

✓ Komisija Pretendentam 

prasīto apgrozījumu atzīs par 

atbilstošu arī tad, ja 

Pretendents veicis 

uzņēmējdarbību īsāku laiku 

par 3 (trīs) gadiem un 

sasniedzis prasīto 

apgrozījumu. Pretendentiem, 

✓ Jāiesniedz Peļņas un 

zaudējumu aprēķins par 

iepriekšējiem 3 (trīs) finanšu 

gadiem.  

✓ Komisija Pretendentam 

prasīto apgrozījumu atzīs par 

atbilstošu arī tad, ja 

Pretendents veicis 

uzņēmējdarbību īsāku laiku 

par 3 (trīs) gadiem un 

sasniedzis prasīto 

apgrozījumu. Pretendentiem, 
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apvienības dalībnieks vai 

vairāki dalībnieki kopā.  

kuri darbojas mazāk nekā 3 

(trīs) gadus, attiecīgo vidējo 

apgrozījumu nosaka, 

ievērojot proporcionalitātes 

principu - aprēķina mēneša 

vidējo apgrozījumu pēc 

nostrādāto mēnešu skaita, 

reizina to ar 12 (divpadsmit). 

Ja Pretendents darbojas 

mazāk kā 1 (vienu) gadu, 

tam nostrādātajā laikā jābūt 

vismaz prasītajam 

apgrozījumam. 

kuri darbojas mazāk nekā 3 

(trīs) gadus, attiecīgo vidējo 

apgrozījumu nosaka, 

ievērojot proporcionalitātes 

principu - aprēķina mēneša 

vidējo apgrozījumu pēc 

nostrādāto mēnešu skaita, 

reizina to ar 12 (divpadsmit). 

Ja Pretendents darbojas 

mazāk kā 1 (vienu) gadu, 

tam nostrādātajā laikā jābūt 

vismaz prasītajam 

apgrozījumam. 

7.2.16. Pretendents 2013., 

2014., 2015., 2016. un 

2017.gadu periodā un 

2018.gadā līdz 

piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām ir 

izpildījis vismaz trīs šim 

iepirkumam līdzvērtīgus 

līgumus. Par līdzvērtīgu 

tiks atzīts būvdarbu 

līgums par padziļināšanas 

darbiem ar izsmeltās 

grunts apjomu vismaz 

2’000’000 m³ (divi 

miljoni kubikmetri). 

Visiem pieredzi 

apliecinošiem līgumiem 

jābūt pilnībā pabeigtiem 

un akceptētiem 

normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

Ja Pretendents ir 

piegādātāju apvienība, tad 

piegādātāju apvienības 

dalībniekiem atsevišķi vai 

visiem kopā jāizpilda šajā 

punktā noteiktās prasības.  

✓ Iesniedz sarakstu ar vismaz 

trīs 2013., 2014., 2015., 

2016. un 2017.gadu laikā un 

2018.gadā līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām  

izpildītiem līdzvērtīgiem 

līgumiem (par līdzvērtīgu 

tiks atzīts būvdarbu līgums 

par padziļināšanas darbiem 

ar izsmeltās grunts apjomu 

vismaz 2’000 000 m³ (divi 

miljoni kubikmetri). 
✓ Pasūtītāja rakstiskas pozitīvas  

atsauksmes  par katru sarakstā 

norādīto padziļināšanas 

būvdarbu līgumu. Atsauksmē 

norādīt objekta nosaukumu, 

būvdarbu uzsākšanas un 

objekta pieņemšanas 

ekspluatācijā datumu, izpildīto 

darbu īsu aprakstu un apjomu. 

✓ Iesniedz sarakstu ar vismaz 

trīs 2013., 2014., 2015., 

2016. un 2017.gadu laikā un 

2018.gadā līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām 

izpildītiem līdzvērtīgiem 

līgumiem (par līdzvērtīgu 

tiks atzīts būvdarbu līgums 

par padziļināšanas darbiem 

ar izsmeltās grunts apjomu 

vismaz 2’000 000 m³ (divi 

miljoni kubikmetri). 

✓ Pasūtītāja rakstiskas 

pozitīvas  atsauksmes  par 

katru sarakstā norādīto 

padziļināšanas būvdarbu 

līgumu. Atsauksmē norādīt 

objekta nosaukumu, būvdarbu 

uzsākšanas un objekta 

pieņemšanas ekspluatācijā 

datumu, izpildīto darbu īsu 

aprakstu un apjomu. 

7.2.17. Pretendenta rīcībā 

jābūt sertificētiem 

speciālistiem: 

✓ ostu un jūras 

hidrotehnisko būvju 

būvdarbu vadīšanā; 

✓ ostu un jūras 

hidrotehnisko būvju 

projektēšanā. 

✓ Pretendenta 

speciālistam ar 

ārzemēs iegūtu 

profesionālo 

kvalifikāciju, ja ar 

✓ Jāiesniedz apliecinājums, ka 

Pretendenta rīcībā ir (vai tiks 

piesaistīts) sertificēts 

speciālists – ostas un jūras 

hidrotehnisko būvju 

būvdarbu vadītājs un ostu un 

jūras hidrotehnisko būvju 

projektētājs šī Nolikuma 

7.2.17.punktā norādītajā 

reglamentējamā darbu sfērā. 

✓ Pretendenta speciālistam ar 

ārzemēs iegūtu profesionālo 

kvalifikāciju, ja ar 

Pretendentu tiks slēgs 

✓ Jāiesniedz apliecinājums, ka 

Pretendenta rīcībā ir (vai tiks 

piesaistīts) sertificēts 

speciālists – ostas un jūras 

hidrotehnisko būvju 

būvdarbu vadītājs un ostu un 

jūras hidrotehnisko būvju 

projektētājs šī Nolikuma 

7.2.17.punktā norādītajā 

reglamentējamā darbu sfērā. 

✓ Pretendenta speciālistam ar 

ārzemēs iegūtu profesionālo 

kvalifikāciju, ja ar 

Pretendentu tiks slēgs 
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Pretendentu tiks slēgts 

iepirkuma līgums, līdz 

līguma  noslēgšanai 

normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā 

jāiegūst tiesības 

darboties attiecīgajā 

jomā.  

iepirkuma līgums, jāiesniedz 

apliecinājums, ka līdz līguma  

noslēgšanai normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā tiks 

iegūtas tiesības darboties 

attiecīgajā reglamentējamā 

darbu sfērā. 

iepirkuma līgums, līdz 

līguma  noslēgšanai 

normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā jāiegūst tiesības 

darboties attiecīgajā 

reglamentējamā darbu sfērā. 

7.2.18. Ja Pretendents, lai 

nodrošinātu līgumsaistību 

izpildi, paredz balstīties uz 

citu piegādātāju iespējām, 

Pretendentam jāiesniedz 

apakšuzņēmēju saraksts 

(nolikuma pielikums Nr.3) 

un apakšuzņēmēja 

apliecinājums (saskaņā ar 

šī nolikuma 4.pielikumu). 

Pēc nepieciešamības: 

✓ Iesniedz aizpildītu un 

apliecinātu apakšuzņēmēju 

sarakstu atbilstoši šī 

nolikuma pielikumam Nr.3 

EIS e-konkursu apakšsistēmā 

šā iepirkuma sadaļā 

publicētajai veidlapai 

XLS*/ODS datne. 

✓ Iesniedz aizpildīts 

apakšuzņēmēja 

apliecinājums atbilstoši šī 

nolikuma pielikumam Nr.3 

EIS e-konkursu apakšsistēmā 

šā iepirkuma sadaļā 

publicētajai veidlapai 

XLS*/ODS datne. 

Pēc nepieciešamības: 

✓ Iesniedz aizpildītu un 

apliecinātu apakšuzņēmēju 

sarakstu atbilstoši šī 

nolikuma pielikumam Nr.3 

EIS e-konkursu apakšsistēmā 

šā iepirkuma sadaļā 

publicētajai veidlapai 

XLS*/ODS datne. 

✓ Iesniedz aizpildīts 

apakšuzņēmēja 

apliecinājums atbilstoši šī 

nolikuma pielikumam Nr.3 

EIS e-konkursu apakšsistēmā 

šā iepirkuma sadaļā 

publicētajai veidlapai 

XLS*/ODS datne. 

7.2.19. Pretendenta rīcībā 

ir visi nepieciešamie 

tehniskie resursi 

savlaicīgai un kvalitatīvai 

līguma izpildei. 

✓ Iesniedz apliecinājumu, ka 

Pretendenta rīcībā ir visi 

nepieciešamie tehniskie 

resursi savlaicīgai un 

kvalitatīvai līguma izpildei. 

✓ Iesniedz apliecinājumu, ka 

Pretendenta rīcībā ir visi 

nepieciešamie tehniskie 

resursi savlaicīgai un 

kvalitatīvai līguma izpildei. 

7.2.20. Finanšu 

piedāvājums  

✓ Iesniedz aizpildītu un 

apliecinātu Finanšu 

piedāvājuma veidni visām 

daļām atbilstoši nolikuma 

pielikumam Nr.4, Nr.5, Nr.6, 

Nr.7, Nr.8 – EIS e-konkursu 

apakšsistēmā šā iepirkuma 

sadaļā publicētajai veidlapai 

XLS*/ODS datne. 

✓ Iesniedz aizpildītu un 

apliecinātu Finanšu 

piedāvājuma veidni visām 

daļām atbilstoši nolikuma 

pielikumam Nr.4, Nr.5, Nr.6, 

Nr.7, Nr.8 –– EIS e-konkursu 

apakšsistēmā šā iepirkuma 

sadaļā publicētajai veidlapai 

XLS*/ODS datne. 

7.3. Izziņas un citus dokumentus, kurus šajā nolikumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas 

kompetentās institūcijas, Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi 

pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus 

dokumentus Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms 
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iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma 

termiņu.  

7.4. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo 

pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies 

iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst 

paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un 

kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras 

iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un 

par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu 

vērtība ir vismaz 10 % no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz 

atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. 

Pasūtītājs jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesīgs prasīt, lai Pretendents iesniedz 

visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs 

nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās 

datubāzēs.  

Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments pieejams Eiropas komisijas 

tīmekļavietnē https://ec/europa.eu/tools/espd?lang=lv.  

7.5. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, 

lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. 

7.6. Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro 

sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos 

izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, kā arī piedāvājumu vērtēšanas gaitā pieprasīt, lai tiek 

izskaidrota finanšu piedāvājumā iekļautā informācija. 

7.7. Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana: 

7.7.1. 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  

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 personāl vadības 

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

gadījumu atkārtošanos nākotnē. 

7.7.2. 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 minētajam izslēgšanas gadījumam. 

7.7.3. 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 

https://ec/europa.eu/tools/espd?lang=lv
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atzinumu par Pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai 

un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē. 

7.7.4. Komisija veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un 

līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo 

Pretendentu no dalības iepirkumu procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, 

Komisija pieņem lēmumu izslēgt Pretendentu no tālākās dalības iepirkumu 

procedūrā. 

 

8. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN VĒRTĒŠANA  

8.1. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums –  viszemākā 

izvērtēšanas cena. Izvērtēšanas cenā ietilpst mobilizācijas, demobilizācijas, grunts 

izsmelšanas un dīkstāves izmaksas, jāparedz visu nepieciešamo tehnikas vienību, iekārtu 

un būvniecības mašīnlaika, kā arī nepieciešamā darbaspēka izmaksas, jāiekļauj visas 

nepieciešamās izmaksas izpilddokumentācijas sagatavošanai, izdevumi darba atļauju 

saņemšanai un objekta nodošanai ekspluatācijā, tai skaitā būvprojekta izstrādes un 

saskaņošanas izdevumi. 

8.2. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, Pretendentu atlases dokumentu, finanšu 

piedāvājuma atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu saskaņā ar izraudzīto 

piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšana), Komisija veic 

slēgtās sēdēs. 

8.3. Piedāvājumu izvērtēšanu Komisija veic 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot 

tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā: 

8.3.1. 1.(pirmais) posms – piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai 

piedāvājums sagatavots atbilstoši šī nolikuma 3.punkta un 5.punkta apakšpunktos 

noteiktajām prasībām, vai Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un 

piedāvājuma nodrošinājums atbilst nolikumā noteiktajām prasībām. Ja piedāvājums 

neatbilst kādai no minētajām prasībām Komisija lemj par piedāvājuma tālāku 

izskatīšanu. 

8.3.2. 2.(otrais) posms – Pretendentu atlase. Komisija novērtē katra Pretendenta atbilstību 

nolikumā noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām. Ja Pretendents nav 

iesniedzis kādu no pieprasītajiem Pretendentu atlases dokumentiem vai neatbilst 

kādai no minētajām prasībām, Komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. 

8.3.3. 3.(trešais) posms – finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē, vai 

Pretendenta finanšu piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu un atbilst tehniskajā 

specifikācijā (nolikuma pielikums Nr.1) izvirzītajām prasībām. Ja piedāvājums nav 

iesniegts par visu apjomu vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, Komisija 

lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.  

Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku 

kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Vērtējot finanšu 

piedāvājumu, Komisija ņem vērā izdarītos labojumus. Par kļūdu labojumu un 

laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas 

labotas. 



 
                                                                                                         

20 

 

8.3.4. 4.(ceturtais) posms – piedāvājumu izvēle. Komisija izvērtēs nolikuma noteikumiem 

atbilstošos piedāvājumus un saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju, katrā sadaļā 

izvēlēsies trīs piedāvājumus ar viszemāko cenu.  

 

9. VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS UN BŪVDARBU IEPIRKUMA LĪGUMA 

NOSACĪJUMI 

9.1. Vispārīgās vienošanās teksts ir pievienots nolikuma pielikumā Nr.9. Par pamatu 

projektēšanas darbu un būvdarbu līguma sagatavošanai un noslēgšanai tiks izmantots 

projektēšanas darbu un būvdarbu līguma projekts (nolikuma pielikums Nr.10). 

Projektēšanas darbu un būvdarbu līguma projekta nosacījumi bez būtiskiem labojumiem ir 

Pretendentam saistoši. 

9.2. Ja Pretendentu skaits, kuri ietilpst Pretendentu lokā un kuriem tiks piešķirtas tiesības slēgt 

vispārīgo vienošanos, būs mazāks par trīs, Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu noslēgt 

vispārīgo vienošanos ar tiem Pretendentiem, kuri šādu atlasi ir izturējuši vai arī pārtraukt 

iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

9.3. Visiem Pretendentiem, ar kuriem tiks noslēgta vispārīgā vienošanās, 10 (desmit) dienu 

laikā pēc vispārīgās vienošanās noslēgšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam saistību izpildes 

garantiju – bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas oriģināldokuments. Saistību 

izpildes garantijas nodrošinājuma summa ir noteikta EUR 50’000,00 (piecdesmit tūkstoši 

euro).  

9.4. Ne ilgāk kā 2 (divu) kalendāro mēnešu laikā pēc vispārīgās vienošanās noslēgšanas un 

saistību izpildes garantijas iesniegšanas Pretendentiem tiks nosūtīts uzaicinājums, 

piedāvājuma forma un būvprojekts minimālā sastāvā, uz kura pamata Pretendentiem 

jāsagatavo Piedāvājums cenu aptaujai. 

9.5. Starp Pretendentu, kas izvēlēts vispārīgās vienošanās noteiktajā kārtībā, un Pasūtītāju tiks 

slēgts viens projektēšanas darbu un būvdarbu izpildes līgums par visu iepirkumā paredzēto  

darbu izpildi. Līgums tiks slēgts ar to vispārīgās vienošanās dalībnieku, kurš piedāvās 

zemāko cenu. Ja divu vai vairāku Pretendentu piedāvājums cenas ziņā būs vienāds, 

Komisija salīdzinās Pretendentu kvalifikāciju un izvēlēsies slēgt līgumu ar Pretendentu, 

kurš 2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.gadu laikā un 2018.gadā līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām izpildījis lielāku darbu apjomu līdzvērtīgos (par līdzvērtīgu 

tiks atzīts projektēšanas darbu un būvdarbu līgums par padziļināšanas darbiem ar izsmeltās 

grunts apjomu vismaz 2’000’000 m³ (divi miljoni kubikmetri) padziļināšanas 

projektēšanas darbu un būvdarbu līgumos, ko apliecina iesniegtie dokumenti. Ja arī šis 

rādītājs Pretendentiem būs vienāds, Komisija rīkos izlozi, kuras rezultātā tiks noteikts 

Pretendents, ar kuru slēgt līgumu. 

9.6. Pretendents – vispārīgās vienošanās dalībnieks nevar deleģēt trešajām personām tiesības 

slēgt projektēšanas darbu un būvdarbu līgumu ar Pasūtītāju. 

9.7. Cenu aptaujas mērķis ir samazināt cenu. Tādēļ, parakstot vispārīgo vienošanos, Pretendents 

apņemas nepiedāvāt lielāku vienas attiecīgās vienības cenu kā to, ko katrs no 

Pretendentiem bija norādījis iepirkuma procedūrā iesniegtajā piedāvājumā katrā sadaļā. 

Cenu piedāvājums ir jāiesniedz, aizpildot Pasūtītāja iesūtīto veidni, un ievērojot, ka 

Pretendentam ir atsevišķi jāizdala projektēšanas cena.  
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9.8. Pretendentam nav tiesības bez objektīviem un pamatotiem iemesliem atteikties no dalības 

cenu aptaujā. 

9.9. Līguma darbības laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt izpildītājam veikt papildus darbu 

apjomu (grunts izsmelšanu un novietošanu grunts novietnē) Liepājas ostas teritorijā, par 

maksu, kas nepārsniedz projektēšnas darbu un būvdarbu līgumā noteiktās vienības cenas 

par grunts izsmelšanu un novietošanu grunts novietnē, noslēdzot par šo darbu apjomu 

papildus vienošanos vai līgumu. Šādu papildus darbu apjomu gadījumā Pasūtītājs izstrādā 

un iesniedz būvdarbu izpildītājam saskaņotu būvprojektu. Šādus papildus darbu apjomu 

Pasūtītājs pasūta būvdarbu izpildītājam ne vēlāk par 6 (sešiem)  kalendāriem mēnešiem 

līdz projektēšanas darbu un būvdarbu līguma izpildes termiņa beigām. Puses savstarpēji 

vienojas par šī papildus darba izpildes termiņu, ikmēneša vidējais grunts izsmelšanas 

apjoms 150 000 m3 mēnesī. Šāda darba iespējamais maksimālais apjoms ir  750 000 m3. 

9.10. Ja Pasūtītājam būs nepieciešams pieprasīt Izpildītājam veikt papildus darbu apjomu (grunts 

izsmelšanu un novietošanu grunts novietnē) Liepājas ostas teritorijā, tiks organizēta Sarunu 

procedūra atbilstoši Sabiedrisko pakapojumu sniedzēju iepirkumu likumam 13.panta (7) 

daļas 6.punktam. 

 

10. PIELIKUMI 

10.1. Nolikuma pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija. 

10.2. Nolikuma pielikums Nr.2 – Pretendenta pieteikuma veidlapa. 

10.3. Nolikuma pielikums Nr.3 – Apakšuzņēmēju saraksta veidlapa. 

10.4. Nolikuma pielikums Nr.4 – Finanšu piedāvājuma veidlapa 1.(pirmajai) daļai. 

10.5. Nolikuma pielikums Nr.5 – Finanšu piedāvājuma veidlapa 2.(otrajai) daļai. 

10.6. Nolikuma pielikums Nr.6 – Finanšu piedāvājuma veidlapa 3.(trešajai) daļai. 

10.7. Nolikuma pielikums Nr.7 – Finanšu piedāvājuma veidlapa 4.(ceturtajai) daļai. 

10.8. Nolikuma pielikums Nr.8 – Finanšu piedāvājuma veidlapa 5.(piektajai) daļai. 

10.9. Nolikuma pielikums Nr.9 – Vispārīgās vienošanās projekts. 

10.10. Nolikuma pielikums Nr.10 – Projektēšanas darbu un būvdarbu līguma projekts. 
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Pielikums Nr.1  

 

Tehniskā specifikācija 
 

1. Pasūtītājs – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde. 

2. Objekta nosaukums – Liepājas ostas pienākošā kanāla un priekšostas padziļināšana. 

3. Darbu sastāvs un apjoms. 

3.1. Būvdarbu apjoms (galīgais apjoms tiks precizēts pie būvdarbu līguma slēgšanas). 

3.1.1. 1.(pirmā) sadaļa – Padziļināšanas darbi, izmantojot jūras daudzkausu 

zemessmēlēju (BLD) vai vienkausa zemessmēlēju (BD) vai citu tehnoloģiju ar 

grunts izvietošanu grunts novietnē, ja izsmeļamās grunts apjoms ir no 700’000 

līdz 1’500’000 m³: 

a) Darba dziļums no 5 (pieciem) līdz 16 (sešpadsmit)  metriem. 

b) Grunts izvietošana jūras izgāztuvē, attālums no padziļināšanas iecirkņa līdz 

grunts deponēšanas iecirknim ne vairāk kā 8 km (astoņi kilometri). 

c) Izrokamās un grunts novietnē novietojamās grunts apstākļi ir cieta morēna, 

plūstoša morēna, laukakmeņu krāvumi, atsevišķi stāvoši laukakmeņi, 

nelielā apjomā smilts un akmeņaina grants. 

3.1.2. 2.(otrā) sadaļa – Padziļināšanas darbi, izmantojot jūras daudzkausu 

zemessmēlēju (BLD) vai vienkausa zemessmēlēju (BD) vai citu tehnoloģiju ar 

grunts izvietošanu grunts novietnē, ja izsmeļamās grunts apjoms ir no  1’500’001 

m³ un vairāk: 

a) Darba dziļums no 5 (pieci) līdz 16 (sešpadsmit) metriem. 

b) Grunts izvietošana jūras izgāztuvē, attālums no padziļināšanas iecirkņa līdz 

grunts deponēšanas iecirknim ne vairāk kā 8 km (astoņi kilometri). 

c) Izrokamās un grunts novietnē novietojamās grunts apstākļi ir cieta morēna, 

plūstoša morēna, laukakmeņu krāvumi, atsevišķi stāvoši laukakmeņi, 

nelielā apjomā smilts un akmeņaina grants. 

3.1.3. 3.(trešā) sadaļa – Padziļināšanas darbi priekšostā, izmantojot jūras zemessūcēju 

(TSHD) vai citu tehnoloģiju ar grunts izvietošanu Priekšostā grunts novietnē 

Nr.1, ja izsmeļamās grunts apjoms ir no 100’000 līdz 500’000 m³: 

a) Darba dziļums no 5 (pieci) līdz 10 (desmit) metriem. 

b) Grunts izvietošana grunts novietnē Nr.1, attālums no padziļināšanas 

iecirkņa līdz grunts deponēšanas iecirknim ne vairāk kā 2 km (divi 

kilometri). 

c) Maksimālais dziļums refulēšanas iecirknī ir 6 (seši) metri. 

d) Grunts jānogādā līdz pagaidu grunts uzglabāšanas vietai un jāizlīdzina līdz 

atzīmei no -0,5 līdz -1,0  metriem (Baltijas augstuma sistēmā BS). 

e) Pagaidu uzglabāšanas vietā nogādājamā grunts – smilts, grants. 

3.1.4. 4.(ceturtā) sadaļa – Padziļināšanas darbi Priekšostā un Brīvostā, izmantojot 

daudzkausu zemessmēlēju (BLD) vai vienkausa zemessmēlēju (BD), vai citu 

tehnoloģiju ar grunts izvietošanu Priekšostā grunts novietnē Nr.2, ja izsmeļamās 

grunts apjoms ir no 500’000 līdz 1’000’000 m³: 

a) Darba dziļums no 5 (pieci) līdz 16 (sešpadsmit) metriem. 

b) Grunts izvietošana grunts novietnē Nr.2, attālums no padziļināšanas 

iecirkņa līdz grunts deponēšanas iecirknim ne vairāk kā 8 km (astoņi 

kilometri). 

c) Izrokamās un grunts novietnē novietojamās grunts apstākļi ir cieta morēna, 

plūstoša morēna, laukakmeņu krāvumi, atsevišķi stāvoši laukakmeņi, 

nelielā apjomā smilts un akmeņaina grants. 
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3.1.5. 5.(piektā) sadaļa – Padziļināšanas darbi Priekšostā un Brīvostā, izmantojot 

daudzkausu zemessmēlēju (BLD) vai vienkausa zemessmēlēju (BD) vai citu 

tehnoloģiju ar grunts izvietošanu Priekšostā grunts novietnē Nr.2, ja izsmeļamās 

grunts apjoms – 1’000’001 m³ un vairāk” 

a) Darba dziļums no 5 (pieci)  līdz 16 (sešpadsmit) metriem. 

b) Grunts izvietošana grunts novietnē Nr.2, attālums no padziļināšanas 

iecirkņa līdz grunts deponēšanas iecirknim ne vairāk kā 8 km (astoņi 

kilometri). 

c) Izrokamās un grunts novietnē novietojamās grunts apstākļi ir cieta morēna, 

plūstoša morēna, laukakmeņu krāvumi, atsevišķi stāvoši laukakmeņi, 

nelielā apjomā smilts un akmeņaina grants. 

3.2. Būvprojekta izstrāde:  

3.2.1. Būvprojekta izstrāde jāveic saskaņā ar izstrādāto būvprojektu minimālajā 

sastāvā, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem, ievērojot 

būvatļaujā noteiktos projektēšanas un būvprojekta saskaņošanas nosacījumus. 

3.2.2. Izstrādājot būvprojektu piemērot tehniskās prasības „Maritime structures – Part 

5: Code of practice for dredging and land reclamation” (Lielbritanija) vai 

ekvivalentas tehniskās prasības. 

3.2.3. Būvprojekta sastāvs un noformējums atbilstošs normatīvo aktu prasībām. 

3.2.4. Būvprojekts jāsagatavo 5 (piecos) drukātos eksemplāros un elektroniski: 

- teksts un aprēķini MS Office programmas un PDF failos; 

- grafiskie materiāli DWG un PDF failos. 

3.3. Vienlaicīgi ar šajā iepirkumā “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana – 

Liepājas ostas pienākošā kanāla un priekšostas padziļināšanas darbi, slēdzot vispārīgo 

vienošanos paredzēto darbu izpildi” paredzēto darbu izpildei cita projektēšanas darbu 

un būvdarbu līguma ietvaros tiks veikta šādas aktivitātes 

3.3.1. Koplietošanas tauvošanās vietas izbūve Brīvostas akvatorijā. 

3.3.2. Sadalošā mola un iekšējā viļņlauža galvu nostiprināšana un/vai demontāža un 

Brīvostas molu atjaunošana. 

3.3.3. Ostas Vidējo vārtu būvju nostiprināšana. 

3.4. Darbi jāveic saskaņā ar izstrādāto un apstiprināto būvprojektu un atbilstoši būvatļaujā 

iekļautajiem nosacījumiem. 

3.5. Darbu izpildītājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu 

līguma noslēgšanas, jāveic sekojošais: 

3.5.1. Jāiesniedz darbu veikšanas projekts. Darbu veikšanas projekts jāsaskaņo ar 

Pasūtītāju, Liepājas ostas kapteini. 

3.5.2. Pie objekta (uzstādīšanas vietu saskaņojot ar Pasūtītāju un Liepājas pilsētas 

būvvaldi) jāuzstāda informatīvais stends izmērā 2,40 x 2,40m. Informācija uz 

stenda tiek izvietota saskaņā ar Eiropas Savienības fondu publicitātes vadlīnijām 

un tiek saskaņota ar Pasūtītāju. 

3.6. Darbu izpildītājam vismaz 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc projektēšanas 

īguma noslēgšanas jāiesniedz šādi dokumenti: 

3.6.1. Atbilstošas būvprojekta izstrādātāja civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas polises kopija. 

3.6.2. Atbilstoša būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas polises kopija. 

3.6.3. Atbilstoša būvspeciālistu (būvdarbu vadītāju, projektētāju, autoruzraugu) 

profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polišu kopijas. 

3.6.4. Būvdarbu veicēja apakšuzņēmēju līgumu kopijas. 
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3.6.5. Rīkojumus, atbilstoši visām būvprojekta daļām, par būvdarbu vadītāja/-u 

nozīmēšanu. 

3.6.6. Atbildīgā būvdarbu vadītāja un citu iesaistīto būvdarbu vadītāju saistību raksti. 

3.6.7. Atbildīgā būvdarbu vadītāja un citu iesaistīto būvdarbu vadītāju sertifikātu 

kopijas. 

3.6.8. Rīkojums par projekta sagatavošanas koordinatora un projekta izpildes 

koordinatora nozīmēšanu. 

3.6.9. Projekta sagatavošanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora 

dokumentu kopijas. 

3.6.10. Citi dokumenti, kas nepieciešami darbu uzsākšanai un/vai, ja tas izriet no 

normatīvo aktu prasībām. 

4. Īpašie nosacījumi. 

4.1. Darbu izpildītājam veicot darbus ostas akvatorijā, jāievēro Liepājas ostas noteikumi un 

citi saistošie Latvijas Republikas normatīvie akti. 

4.2. Darbu izpildītāja padziļināšanas darbu tehnoloģijai jānodrošina iespēju Pasūtītājam 

kontrolēt darbu gaitu.  

4.3. Dziļumu uzmērījumus akvatorijas darba zonā pirms darbu uzsākšanas un pēc visu darbu 

pabeigšanas jāpasūta pie VAS “Latvijas Jūras administrācija”. Dziļumu uzmērīšanas 

izmaksas darbu izpildītājam jāparedz darbu izpildes tāmē.  

4.4. Darbu izpildītājam ik mēnesi, pirms izpildes formu sagatavošanas un iesniegšanas 

Pasūtītājam, jāveic izpildīto darbu uzmērīšana, kas ir pamats izpildes formu 

sagatavošanai un izpildīto darbu apmaksas veikšanai. Apmaksa tiks veikta tikai pēc 

faktiskiem dziļuma uzmērījumiem, kurus veicis iepriekš ar Pasūtītāju saskaņots dziļumu 

uzmērījumu veicējs un ja uzmērījumos būs piedalījies Pasūtītāja pārstāvis un 

būvuzraugs. 

4.5. Visas atļaujas un caurlaides kārto darbu izpildītājs. 

4.6. Darbu izpildītājam jānodrošina darba aizsardzība objektā atbilstoši Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības 

prasības, veicot būvdarbus” prasībām. 

4.7. Darbi objektā organizējami tādā apmērā un veidā, lai nerastos nepamatoti pārtraukumi 

padziļināšanas darbu procesā. 

4.8. Darba izpildītāja dokumentāli pamatots darbu termiņš un termiņa pagarinājums tiek 

samazināts par tik dienām, cik objektā notikuši nepamatoti darba pārtraukumi. Darbu 

izpildītāja pienākums ir rakstiski pamatot katru dīkstāves dienu bez atgādinājuma. 

4.9. Par nepamatotu darba pārtraukumu tiek uzskatīta katra diena, ko darbu izpildītājs nevar 

pierādīt kā darba dīkstāvi. Par darba dīkstāvi tiks uzskatīti tie gadījumi, kad no darba 

izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, objektā darbi tiek pārtraukti. 

4.10. Darba pārtraukuma faktu konstatē Pasūtītāja norīkots inženieris/būvuzraugs, kas to fiksē 

Būvdarbu žurnālā. 

4.11. Būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības un darbu izpildes izmaksās jāiekļauj visas 

izmaksas, kas saistītas ar projektēšanas darbu un būvdarbu līguma izpildi (nepieciešamo 

noteikumu saņemšana, dziļuma mērījumi, elektroenerģijas izmaksas, apsardzes, 

dīkstāves, ūdenslīdēju pakalpojumi, informatīvie stendi (būvtāfeles), 

izpilddokumentācijas izmaksas, palīgdarbu u.c. izmaksas). 

5. Pasūtītāja prasības padziļināšanas darbu izpildei. 

5.1. Vispārīgās prasības. 

5.1.1. Būvprojekta izstrādes darbi jāuzsāk uzreiz pēc projektēšanas darbu un būvdarbu 

līguma parakstīšanas, bet padziļināšanas darbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro 
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dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 

būvatļaujā. 

5.1.2. Būvprojekta izstrāde jāpabeidz 100 (viens simts) kalendāro dienu laikā pēc 

projektēšanas darbu un būvdarbu līguma parakstīšanas. 

5.1.3. Iepirkumā paredzēto darbu izpilde jāveic 15 (piecpadsmit) mēnešu laikā no 

projektēšanas darbu un būvdarbu līguma arakstīšanas dienas. 

5.1.4. Ikmēneša vidējais grunts izsmelšanas apjoms ne mazāk kā 150 000 m3 mēnesī. 

5.1.5. Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un 

jānodod Pasūtītājam 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc darbu pabeigšanas 

objektā. 

5.2. Padziļināšanas darbu pielaides. 

5.2.1. Ostas kuģošanas kanālā, veicot padziļināšanas darbus hidrotehnisko būvju (ostas 

Vidējie vārti, Sadalošais mols, jaunbūvējamā kuģu pietauvošanas vieta) tuvumā, 

pieļaujamas pielaides (pārdziļinājums) nepārsniedzot 1.att. norādītās. Pārējos 

padziļināšans darbu iecirkņos pārdziļinājums nav ierobežots. 

5.2.2. Apmaksājamais pārbagarēšanas apjoms visās daļās: 

- vertikālajā plaknē ir 0,3 (nulle komats trīs) metri 

- horizontālajā plaknē – 0 (nulle) metri. 

5.2.3. Pieļauto vertikālo (dziļumā) pārdziļinājumu Pasūtītājs apmaksā par kopējo 

apjomu ne vairāk kā 130’000 m3 (viens simts trīsdesmit tūkstoši kubikmetri). 

1.att. - Darbu apjomu aprēķina shēma un  

padziļināšanas darbu pielaides ostas kuģošanas kanālā 

 
 

5.3. Ostas prasības un citi noteikumi. 

Darbu izpildes laikā darbu izpildītājam ir jāievēro Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu 

inženierbūvju būvnoteikumi”, Liepājas ostas noteikumi, Latvijas Republikas Darba 

aizsardzības likums, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.marta 

noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citi spēkā esošie 
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un saistošie Latvijas Republikas normatīvie akti, t.sk. attiecībā uz vides aizsardzības 

pasākumiem darbu veikšanas laikā. 

5.4. Atļaujas. 

Padziļināšanas darbu būvprojektu minimālā sastāvā, būvatļauju un Valsts vides dienesta 

tehniskos noteikumus kārto Pasūtītājs.  

Par visām pārējām atļaujām (t.sk. būvprojekts, padziļināšanas darbu atļauja un grunts 

izvietošanas atļauja), kas nepieciešamas šo darbu izpildei, ir atbildīgs darbu izpildītājs. 

Savu peldošo iekārtu pagaidu novietošanai darbu izpildītājs pēc saskaņošanas varēs 

izmantot Pasūtītāja norādītās piestātnes, kas projekta realizācijas laikā var tikt mainītas. 

Par kuģu pārvietošanos Liepājas ostā, kas tieši saistītas ar darbu izpildi, netiks prasītas 

ostas maksas. 

5.5. Trokšņi. 

Darbu izpildē ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra 

noteikumos Nr.16 “Trokšņa novērtēšana un pārvaldības kārtība” maksimāli pieļaujamos 

trokšņu līmeņus. 

5.6. Padziļināšanas darbu apraksts. 

Pirms padziļināšanas darbu uzsākšanas un pēc visu darbu pabeigšanas objektā, 

Pasūtītājs nodrošina dziļuma mērīšanas datus, fiksējot attiecīgos mērījuma rezultātus. 

Šo mērījumu rezultātā tiek iegūts precīzs padziļināšanas darbu apjoms. 

Starpposmu uzmērījumu mērīšanas darbu metodika darbu izpildītājam ir jāapraksta 

darbu veikšanas projektā/darbu programmā. Darba izpildītāja rīcībā jābūt tehniskajam 

nodrošinājumam dziļuma mērījumu veikšanai ar daudzstaru eholotu visā projekta 

realizācijas gaitā.  

5.7. Akmeņi un citi ieslēgumi. 

Akmeņus vai citus ģeoloģiskos ieslēgumus uzskata kā normālu padziļināšanas darbu 

materiālu. Darbu izpildes zonā iespējami arī citi priekšmeti – koka baļķi, troses, tīkli 

u.c. 

5.8. Darbu ierobežojumi plānoto padziļināšanas un citu darbu nelabvēlīgās ietekmes uz zivju 

resursiem samazināšanai. 

5.8.1. Ierobežojumi noteiktā laikā periodā: 

✓ Neveikt padziļināšanas un citus darbus Priekšostā, kā arī tuvāk par 200 

metriem no ostas vārtiem laikā periodā no 1.oktobra līdz 15.novembrim, kā 

arī laika periodā no 1.aprīļa līdz 15.maijam. 

✓ Iespēju robežās izvairīties no padziļināšanas un citu darbu veikšanas 

Priekšostā, kā arī tuvāk par 200 metriem no ostas vārtiem laika periodā no 

1.janvāra līdz 1.martam. 

5.8.2. Ierobežojumi izņemtās grunts deponēšanai: 

✓ Grunts deponēšanu veikt tikai grunts novietnē jūrā vai norādītajā vietās 

Priekšostā. 

✓ Atbilstoši plānotajam grunts novietnē Priekšostā vismaz uzstādīt mobilos 

duļķu šļūces aizsargus vai izmantot citus tehniskos risinājumus ūdens 

saduļķošanas mazināšanai. 

✓ Ja mobilie duļķu šļūces aizsargi grunts novietnē Priekšotā nespēj efektīvi 

aizkavēt deponētās grunts nonākšanu ārpus novietnes robežām, veikt citus 

pasākumus, lai novērstu grunts izplatīšanos ārpus novietnes robežām. 

5.9. Grunts novietne. 

Padziļināšanas darbu rezultātā izsmelto materiālu bez maksas ir iespējams nogādāt 

grunts zemūdens novietošanas vietā ar sekojošām koordinātēm: 
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Grunts novietne Nr.1 

Platums Garums 

56°32’38.8” 20°59’35.4” 

56°32’12.3” 20°58’49.2” 

56°32’0.0”  20°58’55.5” 

  

Grunts novietne Nr.2 

Platums Garums 

56°32’49.6” 20°59’32.5” 

56°32’59.5” 20°58’44.5” 

56°33’16.6”  20°58’41.3” 

 

 

 

2.att. – Grunts novietnes Nr.1 un Nr.2 

 

 
 

Latvijas Jūras administrācijas apstiprinātā grunts novietne – jūras atbērtne 

Platums Garums 
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56°34’78” 20°51’73” 

56°33’33”  20°50’15” 

56°35’02” 20°50’86” 

56°33’21” 20°49’26” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                         

30 

 

 

Pielikums Nr.2  

 

                                                                                                                2018.gada ___._________ 

      Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei 

                                                                                                             Fēniksa ielā 4, Liepājā  

LV-3401 

 

Pretendenta pieteikums 

dalībai iepirkuma procedūrā 

 

Iesniedzot šo pieteikumu Pretendenta vārdā piesaku dalību iepirkuma procedūrā “Liepājas ostas 

ūdens infrastruktūras uzlabošana – Liepājas ostas pienākošā kanāla un priekšostas padziļināšanas 

darbi, slēdzot vispārīgo vienošanos”, iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2018/22ES/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 padziļināšanas  darbu  Liepājas ostas pienākošā kanāla un priekšostas padziļināšanas 

darbu tehnisko specifikāciju un objektu,  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 piedāvājums ir ticis izstrādāts neatkarīgi.  

✓ Pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus. 

✓ Apliecinu, ka Pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu vispārīgo 

vienošanos atbilstoši šīs iepirkuma procedūras dokumentu prasībām, ka piedāvājums 

sagatavots atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentu prasībām un apņemamies veikt 

iepirkumā paredzētos padziļināšanas darbus. 

✓ Apliecinu, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas. 

✓ Apņemamies uzsākt un pabeigt padziļināšanas darbus iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajā termiņā. 

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

iesniegtā piedāvājuma sakarā.  

✓ Ja mūsu piedāvājums būs ar viszemāko cenu, garantējam iepirkuma līguma saistību izpildi 

pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā. 

✓ Mēs akceptējam faktu, ka Pasūtītājam nav obligāti pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār 

kādu no saņemtajiem piedāvājumiem. 

✓ Apliecinu, ka attiecībā uz Pretendentu neattiecas neviens no Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumiem. 

✓ Šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa. 

✓ Piedāvājuma un piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir 6 (seši) kalendārie mēneši 

pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet ne ilgāk kā līdz vispārīgās vienošanās 

noslēgšanai. 

 

           _______________________________________________________________ 

           /personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/
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Pielikums Nr.3 

 

Apakšuzņēmēju saraksts  

Nr. 

p. 

k. 

Apakšuzņēmēja nosaukums, 

reģistrācijas numurs, juridiskā 

adrese, kontaktpersonas  

vārds un uzvārds,  

tālruņa numurs 

Apakšuzņēmējam  

nododamo darbu īss apraksts 

Apakšuzņēmējam 

nododamo  

darbu apjoms, EUR  

(neskaitot PVN) 

Apakšuzņēmējam 

nododamo  

darbu apjoms % 
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2018.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 ūdens infrastruktūras uzlabošana – Liepājas ostas pienākošā kanāla un priekšostas 

padziļināšanas darbi, slēdzot vispārīgo vienošanos”, iepirkuma identifikācijas Nr. 

LSEZ2018/22ES/K, ietvaros un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts projektēšanas darbu un 

būvdarbu 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, amats)
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Pielikums Nr.4 

 
                                                                                                                                                                                                                                  2018.gada __.____________ 

                                                          Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei 

                                                                                                             Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401  

Pretendenta nosaukums __________________________________________________________ 

Reģistrācijas Nr. _______________________________________________________________ 

Juridiskā adrese ________________________________________________________________ 

Kontaktpersona ________________________________________________________________ 

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

 

Finanšu piedāvājums 1.(pirmajai) sadaļai 

    

1.(pirmā) sadaļa – Padziļināšanas darbi, izmantojot jūras daudzkausu zemessmēlēju (BLD) vai vienkausa zemessmēlēju (BD) vai citu tehnoloģiju ar grunts izvietošanu 

grunts novietnē, ja izsmeļamās grunts apjoms ir no 700’000 līdz 1’500’000 m³: 

a) Darba dziļums no 5 (pieci) līdz 16 (sešpadsmit) metriem; 

b) Grunts izvietošana jūras izgāztuvē, attālums no padziļināšanas iecirkņa līdz grunts deponēšanas iecirknim ne vairāk kā 8 km (astoņi kilometri); 

c) Izrokamās un grunts novietnē novietojamās grunts apstākļi ir cieta morēna, plūstoša morēna, laukakmeņu krāvumi, atsevišķi stāvoši laukakmeņi, nelielā apjomā smilts un 

akmeņaina grants. 

N.

p.k 

Izsmeļamās 

grunts 

apjoms 
(m³) 

Tehnisko vienību 

mobilizācijas izmaksas  

Tehnisko vienību 

demobilizācijas izmaksas  

 Grunts izrakšanas, 
nogādāšanas krautnē un 

izlīdzināšanas izmaksas  

Projektēšanas un 

autoruzraudzības izmaksas 

Sprādzienbīstamu objektu 

izcelšanas un 

neitralizēšanas radītas 
dīkstāves izmaksas  

Pasūtītāja vai Valsts 
iestāžu pieprasījuma dēļ 

radītas dīkstāves izmaksas  

Piedāvājumu 

izvērtēšanas 

cena EUR  

(bez PVN) 

(3x4+5x6+7x8+

7x10+11x12+ 
13x14) 

Daudzums 
EUR/komp. 
(bez PVN) 

Daudzums 
EUR/komp. 
(bez PVN) 

Daudzums* 
EUR/m³ 

(bez PVN) 
% no 8 

kolonnas**  
EUR/m³ 

 (bez PVN) 
Daudzums* 

EUR/h   
(bez PVN) 

Daudzums* 
EUR/h  

(bez PVN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

700 000 

līdz  
1 500 000 

1   1   1 000 000     20   20    €       -    

*Daudzums norādīts aptuveni, lai iepirkuma komisija varētu veikt Pretendentu piedāvājumu salīdzināšanu.  Apmaksa par izpildītajiem darbiem  tiks veikta atbilstoši piedāvātajai 1 

(vienas) vienības cenai un faktiskajam darbu apjomam. 

**Norāda Pretendents. 

Apliecinām, ka finanšu piedāvājums sagatavots un iesniegts atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentu prasībām, ka darbu izpildes cenā iekļautas visas tās izmaksas, kas 

nepieciešamas pilnīgai darbu pabeigšanai saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī izmaksas, kas nav tieši norādītas darbu tāmes 

veidlapā, kuras varēja un kuras vajadzēja paredzēt, vai to pielietojuma nepieciešamība izriet no objekta rakstura vai apjoma, nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un 

nodevas, kas jāmaksā izpildītājam kā uzņēmējam.  

               Sagatavoja _________________________ (vārds, uzvārds, amats, paraksts) 
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Pielikums Nr.5 

 
                                                                                                                                                                                                                                           2018.gada __.________

                                                          Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei 

                                                                                                             Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401  

Pretendenta nosaukums __________________________________________________________ 

Reģistrācijas Nr. _______________________________________________________________ 

Juridiskā adrese ________________________________________________________________ 

Kontaktpersona ________________________________________________________________ 

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

 

Finanšu piedāvājums 2.(otrai) sadaļai 

2.(otrā) sadaļa – Padziļināšanas darbi, izmantojot jūras daudzkausu zemessmēlēju (BLD) vai vienkausa zemessmēlēju (BD) vai citu tehnoloģiju ar grunts izvietošanu 

grunts novietnē, ja izsmeļamās grunts apjoms ir no  1’500’001 m³ un vairāk: 

a) Darba dziļums no 5 (pieci) līdz 16 (sešpadsmit) metriem; 

b) Grunts izvietošana jūras izgāztuvē, attālums no padziļināšanas iecirkņa līdz grunts deponēšanas iecirknim ne vairāk kā 8 km (astoņi kilometri); 

c) Izrokamās un grunts novietnē novietojamās grunts apstākļi ir cieta morēna, plūstoša morēna, laukakmeņu krāvumi, atsevišķi stāvoši laukakmeņi, nelielā apjomā smilts un 

akmeņaina grants. 

N.

p.k 

Izsmeļamās 

grunts 

apjoms 
(m³) 

Tehnisko vienību 

mobilizācijas izmaksas  

Tehnisko vienību 

demobilizācijas izmaksas  

 Grunts izrakšanas, 

nogādāšanas krautnē un 
izlīdzināšanas izmaksas  

Projektēšanas un 

autoruzraudzības izmaksas 

Sprādzienbīstamu objektu 
izcelšanas un 

neitralizēšanas radītas 

dīkstāves izmaksas  

Pasūtītāja vai Valsts 

iestāžu pieprasījuma dēļ 
radītas dīkstāves izmaksas  

Piedāvājumu 

izvērtēšanas 

cena EUR  
(bez PVN) 

(3x4+5x6+7x8+

7x10+11x12+1
3x14) 

Daudzums 
EUR/komp. 
(bez PVN) 

Daudzums 
EUR/komp. 
(bez PVN) 

Daudzums* 
EUR/m³ 

(bez PVN) 
% no 8 

kolonnas**  
EUR/m³ 

 (bez PVN) 
Daudzums* 

EUR/h   
(bez PVN) 

Daudzums* 
EUR/h  

(bez PVN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
1 500 001 

un vairāk 
1   1   1 750 000     20   20    €       -    

*Daudzums norādīts aptuveni, lai iepirkuma komisija varētu veikt Pretendentu piedāvājumu salīdzināšanu.  Apmaksa par izpildītajiem darbiem  tiks veikta atbilstoši piedāvātajai 1 

(vienas) vienības cenai un faktiskajam darbu apjomam. 

**Norāda Pretendents. 

Apliecinām, ka finanšu piedāvājums sagatavots un iesniegts atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentu prasībām, ka darbu izpildes cenā iekļautas visas tās izmaksas, kas 

nepieciešamas pilnīgai darbu pabeigšanai saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī izmaksas, kas nav tieši norādītas darbu tāmes 

veidlapā, kuras varēja un kuras vajadzēja paredzēt, vai to pielietojuma nepieciešamība izriet no objekta rakstura vai apjoma, nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un 

nodevas, kas jāmaksā izpildītājam kā uzņēmējam. 

Sagatavoja ___________________________ (vārds, uzvārds, amats, paraksts) 
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Pielikums Nr.6 

 

                                                                                                                                                                                                                                          2018.gada __.________ 

                                                          Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei 

                                                                                                             Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401  

Pretendenta nosaukums __________________________________________________________ 

Reģistrācijas Nr. _______________________________________________________________ 

Juridiskā adrese ________________________________________________________________ 

Kontaktpersona ________________________________________________________________ 

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

 

Finanšu piedāvājums 3.(trešajai) sadaļai 

3.(trešā) sadaļa – Padziļināšanas darbi priekšostā, izmantojot jūras zemessūcēju (TSHD) vai citu tehnoloģiju ar grunts izvietošanu Priekšostā grunts uzglabāšanas vietā 

Nr.1, ja izsmeļamās grunts apjoms ir no 100’000 līdz 500’000 m³: 

a) Darba dziļums no 5 (pieci)  līdz 10 (desmit) metriem; 

b) Grunts izvietošana grunts novietnē Nr.1, attālums no padziļināšanas iecirkņa līdz grunts deponēšanas iecirknim ne vairāk kā 2 km (divi kilometri); 

c) Dziļums refulēšanas iecirknī max. 6 m (seši metri); 

d) Grunts jānogādā līdz pagaidu grunts novietnei un jāizlīdzina līdz atzīmei no –0,5 līdz -1,0  metri (Baltijas augstuma sistēmā BS); 

e) Pagaidu uzglabāšanas vietā nogādājamā grunts – smilts, grants. 

N.

p.k 

Izsmeļamās 

grunts 

apjoms 
(m³) 

Tehnisko vienību 

mobilizācijas izmaksas  

Tehnisko vienību 

demobilizācijas izmaksas  

 Grunts izrakšanas, 
nogādāšanas krautnē un 

izlīdzināšanas izmaksas  

Projektēšanas un 

autoruzraudzības izmaksas 

Sprādzienbīstamu objektu 

izcelšanas un 

neitralizēšanas radītas 

dīkstāves izmaksas  

Pasūtītāja vai Valsts 
iestāžu pieprasījuma dēļ 

radītas dīkstāves izmaksas  

Piedāvājumu 

izvērtēšanas 

cena EUR  

(bez PVN) 

(3x4+5x6+7x8+

7x10+11x12+1
3x14) 

Daudzums 
EUR/komp. 
(bez PVN) 

Daudzums 
EUR/komp. 
(bez PVN) 

Daudzums* 
EUR/m³ 

(bez PVN) 
% no 8 

kolonnas**  
EUR/m³ 

 (bez PVN) 
Daudzums* 

EUR/h   
(bez PVN) 

Daudzums* 
EUR/h  

(bez PVN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

100 000 

līdz  
500 000 

1   1   300 000     20   20    €       -    

*Daudzums norādīts aptuveni, lai iepirkuma komisija varētu veikt Pretendentu piedāvājumu salīdzināšanu.  Apmaksa par izpildītajiem darbiem  tiks veikta atbilstoši piedāvātajai 1 

(vienas) vienības cenai un faktiskajam darbu apjomam. 

**Norāda Pretendents. 

Apliecinām, ka finanšu piedāvājums sagatavots un iesniegts atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentu prasībām, ka darbu izpildes cenā iekļautas visas tās izmaksas, kas 

nepieciešamas pilnīgai darbu pabeigšanai saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī izmaksas, kas nav tieši norādītas darbu tāmes 

veidlapā, kuras varēja un kuras vajadzēja paredzēt, vai to pielietojuma nepieciešamība izriet no objekta rakstura vai apjoma, nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un 

nodevas, kas jāmaksā izpildītājam kā uzņēmējam. 

Sagatavoja ___________________________ (vārds, uzvārds, amats, paraksts) 
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Pielikums Nr.7 

 

                                                                                                                                                                                                                                          2018.gada __.________ 

                                                          Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei 

                                                                                                             Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401  

 

Pretendenta nosaukums __________________________________________________________ 

Reģistrācijas Nr. _______________________________________________________________ 

Juridiskā adrese ________________________________________________________________ 

Kontaktpersona ________________________________________________________________ 

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

 

Finanšu piedāvājums 4.(ceturtajai) sadaļai 

4.(ceturtā) sadaļa – Padziļināšanas darbi Priekšostā un Brīvostā, izmantojot daudzkausu zemessmēlēju (BLD) vai vienkausa zemessmēlēju (BD) vai citu tehnoloģiju ar 

grunts izvietošanu priekšostā grunts novietnē Nr.2, ja izsmeļamās grunts apjoms ir no 500’000 līdz 1’000’000 m³: 

a) Darba dziļums no 6 (seši) līdz 16 (sešpadsmit) metriem; 

b) Grunts izvietošana grunts novietnē Nr.2 Priekšostā, attālums no padziļināšanas iecirkņa līdz grunts deponēšanas iecirknim ne vairāk kā 8 km (astoņi kilometri); 

c) Izrokamās un grunts novietnē novietojamās grunts apstākļi ir cieta morēna, plūstoša morēna, laukakmeņu krāvumi, atsevišķi stāvoši laukakmeņi, nelielā apjomā smilts un 

akmeņaina grants. 

N.

p.k 

Izsmeļamās 

grunts 

apjoms 
(m³) 

Tehnisko vienību 

mobilizācijas izmaksas  

Tehnisko vienību 

demobilizācijas izmaksas  

 Grunts izrakšanas, 
nogādāšanas krautnē un 

izlīdzināšanas izmaksas  

Projektēšanas  un 

autoruzraudzības izmaksas 

Sprādzienbīstamu objektu 

izcelšanas un 

neitralizēšanas radītas 

dīkstāves izmaksas  

Pasūtītāja vai Valsts 
iestāžu pieprasījuma dēļ 

radītas dīkstāves izmaksas  

Piedāvājumu 

izvērtēšanas 

cena EUR  

(bez PVN) 

(3x4+5x6+7x8+

7x10+11x12+1
3x14) 

Daudzums 
EUR/komp. 
(bez PVN) 

Daudzums 
EUR/komp. 
(bez PVN) 

Daudzums* 
EUR/m³ 

(bez PVN) 
% no 8 

kolonnas**  
EUR/m³ 

 (bez PVN) 
Daudzums* 

EUR/h   
(bez PVN) 

Daudzums* 
EUR/h  

(bez PVN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

500 000 

līdz  
1 000 000 

1   1   750 000     20   20    €       -    

*Daudzums norādīts aptuveni, lai iepirkuma komisija varētu veikt Pretendentu piedāvājumu salīdzināšanu.  Apmaksa par izpildītajiem darbiem  tiks veikta atbilstoši piedāvātajai 1 

(vienas) vienības cenai un faktiskajam darbu apjomam. 

**Norāda Pretendents. 

Apliecinām, ka finanšu piedāvājums sagatavots un iesniegts atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentu prasībām, ka darbu izpildes cenā iekļautas visas tās izmaksas, kas 

nepieciešamas pilnīgai darbu pabeigšanai saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī izmaksas, kas nav tieši norādītas darbu tāmes 

veidlapā, kuras varēja un kuras vajadzēja paredzēt, vai to pielietojuma nepieciešamība izriet no objekta rakstura vai apjoma, nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un 

nodevas, kas jāmaksā izpildītājam kā uzņēmējam. 

               Sagatavoja ___________________________ (vārds, uzvārds, amats, paraksts) 
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Pielikums Nr.8 

 

                                                                                                                                                                                                                                          2018.gada __.________ 

                                                          Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei 

                                                                                                             Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401  

 

Pretendenta nosaukums __________________________________________________________ 

Reģistrācijas Nr. _______________________________________________________________ 

Juridiskā adrese ________________________________________________________________ 

Kontaktpersona ________________________________________________________________ 

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

 

Finanšu piedāvājums 5.(piektajai) sadaļai 

5.(piektā) sadaļa Padziļināšanas darbi Priekšostā un Brīvostā, izmantojot daudzkausu zemessmēlēju (BLD) vai vienkausa zemessmēlēju (BD) vai citu tehnoloģiju ar 

grunts izvietošanu priekšostā grunts novietnē Nr.2, ja izsmeļamās grunts apjoms ir 1’000’001 m³ un vairāk: 

a) Darba dziļums no 6 (seši)  līdz 16 (sešpadsmit) metriem; 

b) Grunts izvietošana grunts novietnē Nr.2 Priekšostā, attālums no padziļināšanas iecirkņa līdz grunts deponēšanas iecirknim ne vairāk kā 8 km (astoņi kilometri); 

c) Izrokamās un grunts novietnē  novietojamās grunts apstākļi ir cieta morēna, plūstoša morēna, laukakmeņu krāvumi, atsevišķi stāvoši laukakmeņi, nelielā apjomā smilts un 

akmeņaina grants. 

N.

p.k 

Izsmeļamās 

grunts 

apjoms 
(m³) 

Tehnisko vienību 

mobilizācijas izmaksas  

Tehnisko vienību 

demobilizācijas izmaksas  

 Grunts izrakšanas, 
nogādāšanas krautnē un 

izlīdzināšanas izmaksas  

Projektēšanas un 

autoruzraudzības izmaksas 

Sprādzienbīstamu objektu 

izcelšanas un 

neitralizēšanas radītas 

dīkstāves izmaksas  

Pasūtītāja vai Valsts 
iestāžu pieprasījuma dēļ 

radītas dīkstāves izmaksas  

Piedāvājumu 

izvērtēšanas 

cena EUR  
(bez PVN) 

(3x4+5x6+7x8+

7x10+11x12+1
3x14) 

Daudzums 
EUR/komp. 
(bez PVN) 

Daudzums 
EUR/komp. 
(bez PVN) 

Daudzums* 
EUR/m³ 

(bez PVN) 
% no 8 

kolonnas**  
EUR/m³ 

 (bez PVN) 
Daudzums* 

EUR/h   
(bez PVN) 

Daudzums* 
EUR/h  

(bez PVN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
1 000 001 

un vairāk 
1   1   1 500 000     20   20    €       -    

*Daudzums norādīts aptuveni, lai iepirkuma komisija varētu veikt Pretendentu piedāvājumu salīdzināšanu.  Apmaksa par izpildītajiem darbiem  tiks veikta atbilstoši piedāvātajai 1 

(vienas) vienības cenai un faktiskajam darbu apjomam. 

**Norāda Pretendents. 

Apliecinām, ka finanšu piedāvājums sagatavots un iesniegts atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentu prasībām, ka darbu izpildes cenā iekļautas visas tās izmaksas, kas 

nepieciešamas pilnīgai darbu pabeigšanai saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī izmaksas, kas nav tieši norādītas darbu tāmes 

veidlapā, kuras varēja un kuras vajadzēja paredzēt, vai to pielietojuma nepieciešamība izriet no objekta rakstura vai apjoma, nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un 

nodevas, kas jāmaksā izpildītājam kā uzņēmējam.  

Sagatavoja __________________________ (vārds, uzvārds, amats, parakst)
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Pielikums Nr.9 

 Vispārīgās vienošanās projekts  

 

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS  

Liepājā,     2018.gada___.___________ 

   

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, tās pārvaldnieka Jāņa Lapiņa personā, kurš rīkojas 

uz nolikuma pamata (turpmāk – Pasūtītājs) un no vienas puses, un 

 

Pretendenti, kuri atklātā konkursā “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana – Liepājas ostas 

pienākošā kanāla un priekšostas padziļināšanas darbi, slēdzot vispārīgo vienošanos”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. LSEZ2018/22ES/K, rezultātā ieguvuši tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos 

(turpmāk – Būvuzņēmējs/Būvuzņēmēji): 

1)     (nosaukums) tās    (pārstāvis) personā, kas Būvuzņēmēju pārstāv 

uz     (pārstāvības pamats); 

2)     (nosaukums) tās    (pārstāvis) personā, kas Būvuzņēmēju pārstāv 

uz     (pārstāvības pamats); 

3)     (nosaukums) tās    (pārstāvis) personā, kas Būvuzņēmēju pārstāv 

uz     (pārstāvības pamats), 

visi kopā saukti Līdzēji, noslēdz šo vispārīgo vienošanos (turpmāk – Vienošanās). 

1. VIENOŠANĀS MĒRĶIS UN PRIEKŠMETS 

1.1. Ar šo Vienošanos tiek noteikta kārtība, kā Pasūtītājs no Vienošanos noslēgušo Būvuzņēmēju 

loka izvēlēsies Būvuzņēmēju, ar kuru tiks slēgts projektēšanas darbu un būvdarbu līgums laika 

posmā no 2018.gada ______ (sākuma termiņš) līdz 20__.gada __.________. 

1.2. Vienošanās priekšmets ir Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana – Liepājas ostas 

pienākošā kanāla un priekšostas padziļināšanas projektēšanas darbi un būvdarbi (turpmāk – 

Būvdarbi), saskaņā ar tehnisko specifikāciju. 

2. VIENOŠANĀS TERMIŅŠ 

2.1. Vienošanās ir spēkā no 2018.gada     (sākuma termiņš) līdz 20__.gada 

__._________(precīzs sākuma termiņš tiks norādīts noslēdzot Vienošanos). 

3. BŪVUZŅĒMĒJA IZVĒLES KĀRTĪBA BŪVNIECĪBAS LĪGUMU SLĒGŠANAI 

3.1. Pasūtītājs izvēlas Būvuzņēmēju Būvniecības līguma noslēgšainai, ievērojot iepirkuma 

procedūras un Vienošanās noteiktās prasības. 

3.2. Lai noslēgtu Būvdarbu līgumu, Pasūtītājs nosūta Būvuzņēmējiem uzaicinājumu iesniegt 

piedāvājumus konkrētā Būvdarbu līguma noslēgšanai. 

3.2.1. Uzaicinājums kopā ar piedāvājuma formu tiek nosūtīts uz katra Būvuzņēmēja norādīto 

adresi, kā arī elektroniski uz katra Būvuzņēmēja norādīto e – pasta adresi. 

3.2.2. Būvuzņēmēja apstiprināta kontaktpersona pēc uzaicinājuma un piedāvājuma formas 

elektroniskas saņemšanas nekavējoties elektroniski apstiprina Pasūtītājam saņemšanas 

faktu. 
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3.2.3. Piedāvājuma formā Pasūtītājs norāda Būvdarbu nosaukumu, apjomu, izpildes laiku un 

vietu, kā arī piedāvājumu iesniegšanas termiņu un adresi. Uzaicinājumā un piedāvājuma 

formā var norādīt arī citu informāciju, ja tas nepieciešams. 

3.3. Būvuzņēmēja apstiprinātā kontaktpersona iesniedz piedāvājumu, ievērojot Pasūtītāja 

uzaicinājumā noteikto piedāvājumu iesniegšanas termiņu. 

3.3.1. Piedāvājums tiek iesniegts slēgtas vēstules formā. 

3.3.2. Piedāvājumā ir jāsniedz informācija par visiem Pasūtītāja uzaicinājumā un piedāvājuma 

formā (Vienošanās pielikums Nr.1) norādītajiem aspektiem, un ir jānorāda arī Būvdarbu 

cena. 

3.3.3. Piedāvājums ir jāiesniedz līdz uzaicinājumā norādītā termiņa beigām tajā norādītajā 

vietā. Piedāvājumus, kas ir iesniegti vēlāk, Pasūtītājs neizskata. 

3.3.4. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz to vērtēšanas procesa 

sākumam. 

3.4. Pasūtītājs, izvērtējot piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja uzaicinājumā un piedāvājuma formā 

iekļautajām prasībām un Vienošanās paredzētajām prasībām, izvēlas Būvuzņēmēju, ar kuru tiks 

slēgts Būvdarbu līgums (Vienošanās pielikums Nr.2).  

3.5. Pasūtītājs pēc lēmuma pieņemšanas par Būvuzņēmēju, ar kuru tiks slēgts Būvdarbu līgums, 

iespējami ātri, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā informē visus Būvdarbu, kas ir 

iesnieguši piedāvājumus. Ar uzvarējušo Būvuzņēmēju tiek slēgts Būvdarbu līgums. 

4. ATBILSTOŠĀ BŪVUZŅĒMĒJA IZVĒLES KRITĒRIJS 

Pēc saņemto piedāvājumu izvērtēšanas, no visām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem 

Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto cenu Būvdarbu līguma noslēgšanai 

un izpildei. 

5. BŪVDARBU CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

5.1. Parakstot Vienošanos, Būvuzņēmēji apņemas nepiedāvāt lielāku vienas vienības cenu katrā 

pozīcijā, kā to, ko katrs no Būvuzņēmējiem bija norādījis iepirkuma procedūrai iesniegtajā 

piedāvājumā.  

5.2. Par veiktajiem Būvdarbiem Pasūtītājs ar Būvuzņēmēju norēķinās ar bankas starpniecību, 

atbilstoši būvdarbu līguma nosacījumiem, ieskaitot Būvuzņēmēja norādītajā bankas kontā 

nepieciešamo summu Būvdarbu apmaksai. 

6. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI 

6.1. Nodrošināt objektīvu un taisnīgu cenu aptaujas procedūru Būvdarbu līguma noslēgšanai 

saskaņā ar Vienošanās paredzētajām prasībām. 

6.2. Par savlaicīgu tehniskajai specifikācijai un uzaicinājumam atbilstošu būvdarbu izpildi samaksāt 

nepieciešamo atlīdzību. 

6.3. Savlaicīgi un pēc būtības sniegt informāciju Būvuzņēmējiem par Vienošanās darbību. 

7. BŪVUZŅĒMĒJU PIENĀKUMI 

7.1. Iesniegt piedāvājumu Vienošanās ietvaros veicamajai cenu aptaujai, bet cenu aptaujā 

izvēlētajam Būvuzņēmējam – veikt Būvdarbus saskaņā ar piedāvājumu un Būvdarbu līguma 

nosacījumiem. 

7.2. Būvuzņēmēja pienākums ir 10 (desmit) dienu laikā pēc Vienošanās noslēgšanas iesniegt 

Pasūtītājam saistību izpildes garantiju 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši euro) apmērā. 
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7.3. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma iespējami ātrāk sniegt papildu informāciju par piedāvājumā 

norādītajiem aspektiem. 

7.4. Ievērot patiesas un godīgas konkurences principus Vienošanās laikā. 

7.5. Būvuzņēmējam nav tiesības bez objektīviem un pamatotiem iemesliem atteikties no dalības 

cenu aptaujā. Ja netiek ievērots šis nosacījums, Būvuzņēmējs bezstrīdus kārtībā maksā 

Pasūtītājam 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši euro) saskaņā ar saistību izpildes garantijā 

norādītajiem noteikumiem. 

8. VIENOŠANĀS IZMAIŅAS, ATKĀPŠANĀS NO VIENOŠANĀS UN TĀS 

PĀRTRAUKŠANA 

8.1. Vienošanās izmaiņas ir iespējamas tikai ar Pasūtītāja un visu Būvuzņēmēju savstarpēju 

piekrišanu, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu (turpmāk – SPSIL) 

66.pantā noteikto. 

8.2. Jebkuras izmaiņas Vienošanās stājās spēkā tikai tad, kad tās ir noformētas rakstveidā un tās ir 

akceptējuši Pasūtītājs un Būvuzņēmēji.  

8.3. Ja Būvuzņēmējs nav izpildījis Vienošanās 7.2.punktā noteikto pienākumu, Pasūtītājs ir tiesīgs 

vienpusēji izbeigt Vienošanos ar šo Būvuzņēmēju.  

8.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās, ja ir zudusi vajadzība pēc 

Vienošanās priekšmeta. Šādā gadījumā Pasūtītājs par to rakstveidā informē Būvuzņēmējus 

vismaz vienu mēnesi iepriekš.  

8.5. Būvuzņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās, ja viņš nespēj un nespēs 

nodrošināt Būvdarbu izpildi. Šādā gadījumā Būvuzņēmējs rakstveidā brīdina Pasūtītāju vismaz 

vienu mēnesi iepriekš. Šajā gadījumā tiek ieturēta Vienošanās 7.2.punktā minētā saistību 

izpildes garantija. 

8.6. Vienošanās ar Būvuzņēmēju tiek pārtraukta, ja viņš apzināti sniedzis nepatiesu informāciju, 

nav ievērojis godīgas konkurences principus vai ar nolūku veicis citas prettiesiskas darbības. 

9. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

9.1. Jebkurš no Vienošanās izrietošs strīds, kas rodas starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju, sākotnēji 

tiek risināts savstarpēju sarunu ceļā. 

9.2. Ja strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek risināts Latvijas Republikas tiesu instancēs 

saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem. 

10. NEPĀRVARAMA VARA 

10.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no Vienošanās nosacījumu izpildes, ja to cēlonis ir nepārvarama vara – no 

Līdzēju gribas neatkarīgi notikumi, kuru iestāšanās nav atkarīga no Līdzēju gribas un iespējām 

tos kontrolēt, un kuru rezultātā Vienošanos vairs nav iespējams izpildīt. Pie šādiem notikumiem 

ir pieskaitāmi arī, bet ne tikai, stihiskas nelaimes (dabas katastrofas), streiki, karadarbība, 

būtiskas un neparedzamas izmaiņas normatīvajos aktos. 

10.2. Līdzējs, kurš nepārvaramās varas dēļ nevar izpildīt savas saistības, trīs darba dienu laikā par to 

informē otru Līdzēju, un iesniedz kompetentas iestādes izziņu par nepārvaramas varas faktu, kā 

arī pamato cēloņsakarību starp šo faktu un nespēju izpildīt savas saistības. Kompetentas 

iestādes izziņu iesniegt nav nepieciešams, ja tas nav iespējams, kā arī ja nepārvaramās varas 

pamatā esošais notikums ir vispārzināms. 

10.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Vienošanās nedarbojas ilgāk par trīs mēnešiem, katram 

Līdzējam ir tiesības atteikties no tās izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Līdzēju vismaz 15 
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(piecpadsmit) darba dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nevar prasīt atlīdzināt 

zaudējumus, kas radušies šīs Vienošanās izbeigšanas rezultātā. 

11. LĪDZĒJU ATBILDĪBA UN CITI NOSACĪJUMI 

11.1. Līdzēji ir atbildīgi par savu no Vienošanās izrietošo saistību izpildi un tiem ir pienākums 

savstarpēji atlīdzināt zaudējumus, kas ir radušies to vainas dēļ. 

11.2. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības 

vai kāds no Vienošanās minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese, 

biroja pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja 

Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis 

savas saistības, lietojot šajā Vienošanās esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā 

minētie nosacījumi attiecas arī uz Vienošanās un tā pielikumos minētajiem Līdzēju pārstāvjiem 

un to rekvizītiem. 

11.3. Vienošanās ir sagatavota uz    lapām ar _______ pielikumiem,  _ eksemplāros ar 

vienādu juridisko spēku. Pie katra no Līdzējiem glabājas viens Vienošanās eksemplārs. 

11.4. Vienošanās ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir tās neatņemamas sastāvdaļas: 

11.4.1. 1.pielikums – Piedāvājuma forma. 

11.4.2. 2.pielikums – Būvdarbu līguma projekts. 

12. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Būvuzņēmējs Pasūtītājs 

Nosaukums:  Nosaukums:  

Vienotais reģ. Nr.  Vienotais reģ. Nr:  

PVN reģ. Nr:  PVN reģ. Nr:  

Juridiskā adrese:  Juridiskā adrese:  

Biroja adrese:  Administrācija  

Banka:  Banka:  

Filiāle:  Filiāle:  

SWIFT:  SWIFT:  

Konts:  Konts:  

Tālrunis:  Tālrunis:  

Fakss:  Fakss:  

E-pasts:  E-pasts:  

 

BŪVUZŅĒMĒJS: PASŪTĪTĀJS: 

 

  



 

42 

 

Vienošanās pielikums Nr.1 

Piedāvājuma forma 
 

Piedāvājums 

Liepājas  ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana –  

Liepājas ostas pienākošā kanāla un priekšostas padziļināšanas  

projektēšanas darbi un būvdarbi 

 

Nr. 

p. 

k. 

Darba nosaukums Mērvienība Daudzums 
Cena 

(EUR) 

Summa  

(EUR) 

1 2 3 4 5 6 

1 Tehnisko vienību mobilizācija kompl. 1    

2 
Tehnisko vienību 

demobilizācija 
kompl. 1   

3 
Grunts izrakšana un 

izvietošana jūras atbērtnē 
m3     

4 

Būvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzība (3.rindā 

norādītajiem darbiem) 

m3    

5 

Grunts izrakšana un 

izvietošana ostas akvatorijā 

atbērtnē Nr.1 

m3    

6 

Būvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzība (5.rindā 

norādītajiem darbiem) 

m3    

7 

Grunts izrakšana un 

izvietošana ostas akvatorijā 

atbērtnē Nr.2 

m3    

8 

Būvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzība (7.rindā 

norādītajiem darbiem) 

m3    

9 

Sprādzienbīstamo objektu 

izcelšanas un neitralizēšanas 

radītas dīkstāves izmaksas 

stunda 20   

10 

Pasūtītāja vai valsts iestāžu 

pieprasījumu dēļ radītas 

dīkstāves izmaksas 

stunda 20   

11 Vertikālais pārdziļinājums m3 130 000   

  Kopā:      

 

 

*Norāda Būvuzņēmējs 

 

Sagatavoja ___________________________ (vārds, uzvārds, amats, paraksts) 
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Pielikums Nr.10 

  Projektēšans darbu un būvniecības līguma projekts  

 

Līgums Nr.6.1.1.0/17/I/005-___ 

 

 

Liepājā                                                                                              2018.gada ___._____________ 

 

_____________, (turpmāk – Izpildītājs), _____________ personā, kurš darbojas uz statūtu  pamata, 

no vienas puses, 

un  

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs), pārvaldnieka Jāņa Lapiņa 

personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iepirkuma “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana – 

Liepājas ostas pienākošā kanāla un priekšostas padziļināšanas darbi, slēdzot vispārīgo vienošanos”, 

iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2018/22ES/K, rezultātiem un Liepājas speciālas ekonomiskās 

zonas  valdes 2018.gada __.___________ lēmumu Nr.___ 

“______________________________________”, no otras puses, noslēdz līgumu (turpmāk – 

Līgums) par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Iepirkuma priekšmets ir Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana – Liepājas ostas 

pienākošā kanāla un priekšostas padziļināšanas projektēšanas darbi un būvdarbi (turpmāk – 

Darbs), saskaņā ar šī Līguma pielikumā Nr.1 “Tehniskā specifikācija” noteiktajām tehniskajām 

prasībām. 

1.2. Darbs paredz  atbilstoši iepirkuma procedūras (iepirkuma identifikācijas Nr. 

LSEZ2018/22ES/K) dokumentos noteiktajam un Pasūtītāja noteiktajām prasībām būvprojekta 

izstrādi un tā autoruzraudzību, būvdarbu izpildi. 

1.3. Darbs tiek veikts un finansēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Liepājas ostas 

ūdens infrastruktūras uzlabošana” projekta iesnieguma Nr. 6.1.1.0/17/I/005 ietvaros, kura 

realizācija notiek darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta 

mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros. 

1.4. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro Pasūtītāja prasības, Līgumā un tā pielikumos, kas ir Līguma 

neatņemama sastāvdaļa, iekļautos noteikumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos 

aktus un standartus. 

 

2. Līgumā lietotie termini 

2.1. Objekts – Darba tiešā izpildes vieta. 

2.2. Dienas – kalendārās dienas. 

2.3. Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar Līgumu, būvprojektu un Latvijas 

Republikas normatīvo aktu prasībām. 

2.4. Apakšuzņēmējs – persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu. 

2.5. Būvuzraugs – būvspeciālists, kurš nodrošina Pasūtītāja tiesības un intereses Darba veikšanas 

procesā, veic profesionālu un neatkarīgu Darba veikšanas procesa uzraudzību, lai pārliecinātos 

par kvalitatīvu un drošu būves būvniecību. Būvuzraudzība tiek veikta saskaņā ar Latvijas 
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Republikas Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie 

būvnoteikumi”.  

2.6. Autoruzraugs – būvspeciālists, kuru iecēlis būvprojekta autors un kurš kontrolē, lai būvniecības 

dalībnieki nepieļautu patvaļīgas atkāpes no akceptētās ieceres un izstrādātā būvprojekta, kā arī 

normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Autoruzraudzība tiek veikta saskaņā 

ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 500 

“Vispārīgie būvnoteikumi”. 

2.7. Būvdarbu vadītājs – būvspeciālists, kuru iecēlis galvenais būvdarbu veicējs (Izpildītājs) vai 

atsevišķu būvdarbu veicējs (Apakšuzņēmējs) un kura pienākums ir nodrošināt būvdarbu izpildi 

atbilstoši būvprojektam, kā arī ievērot citus būvniecību reglamentējošus normatīvos aktus un 

būvizstrādājumu izmantošanai noteiktās tehnoloģijas. 

 

3. Līgumcena, finanšu rezerve neparedzētiem darbiem,  

izslēdzamie un ieslēdzamie apjomi 

3.1. Par Darba izpildi kvalitatīvi, pilnā apjomā un atbilstoši Līguma nosacījumiem Pasūtītājs 

samaksā Izpildītājam līgumcenu __________.__ EUR (______ euro __ centi). Pievienotās 

vērtības nodokli par būvdarbiem piemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 

142.pantā noteikto kārtību. Līguma cena sastāv no sekojošām komponentēm: 

3.1.1. Maksa par mobilizāciju ______ EUR. Maksa par mobilizāciju tiek apmaksāta vienreiz 

uz visu projektu kopumā, apmaksājot saskaņā ar Izpildītāja iesniegto cenu piedāvājumā 

Nr.___ norādīto summu par sadaļu, kurā ir lielākais izsmeļamais grunts apjoms.  

3.1.2. _____ EUR kā maksa par ___.sadaļā noteikto grunts izsmelšanu un novietošanu grunts 

novietnē jūrā _____ m3 apjomā. Maksa par viena kubikmetra izsmelšanu un novietošanu 

grunts novietnē jūrā ir ___ EUR/m3.  

3.1.3. _____ EUR kā maksa par __.sadaļā noteikto grunts izsmelšanu un novietošanu grunts 

novietnē Nr.1 _____ m3 apjomā. Maksa par viena kubikmetra izsmelšanu un 

novietošanu grunts novietnē Nr.1 ir ___ EUR/m3.  

3.1.4. _____ EUR kā maksa par ____.sadaļā noteikto grunts izsmelšanu un novietošanu grunts 

novietnē Nr.2 _____ m3 apjomā. Maksa par viena kubikmetra izsmelšanu un 

novietošanu grunts novietnē Nr.2 ir ___ EUR/m3.  

3.1.5. Maksa par demobilizāciju ______ EUR. Maksa par demobilizāciju tiek apmaksāta 

vienreiz uz visu projektu kopumā, apmaksājot saskaņā ar Izpildītāja iesniegto cenu 

piedāvājumā Nr.___norādīto summu par sadaļu, kurā ir lielākais izsmeļamais grunts 

apjoms.  

3.1.6. ____ EUR kā maksa par dīkstāvi (sprādzienbīstamu objektu izcelšana un neitralizēšana) 

___ stundas saskaņā ar Izpildītāja iesniegto cenu piedāvājumu Nr._______. Gadījumā, 

ja faktiskais dīkstāvju stundu skaits atšķiras no līgumā noteiktā stundu skaita, apmaksa 

tiek veikta par faktiskajām dīkstāvju stundām, piemērojot likmi ____ EUR/h. 

3.1.7. ____ EUR kā maksa par dīkstāvi (Pasūtītāja vai Valsts iestāžu pieprasījuma radīta) ___ 

stundas saskaņā ar Būvuzņēmēja iesniegto cenu piedāvājumu Nr._______.  Gadījumā, 

ja faktiskais dīkstāvju stundu skaits atšķiras no līgumā noteiktā stundu skaita, apmaksa 

tiek veikta par faktiskajām dīkstāvju stundām, piemērojot likmi ____ EUR/h. 

3.1.8. _____ EUR kā maksa par pārdziļinājumu 0,3m vertikālā plaknē un 0,0 m horizontālā 

plaknē. Kopējais apmaksājamais pārdziļinājuma apjoms šī līguma ietvaros nepārsniedz 

130000 m3. 

3.1.9. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība _____ EUR. 

3.2. Pasūtītājs neapmaksā citas ar padziļināšanas darbu veikšanu saistītas izmaksu pozīcijas. 

3.3. Dīkstāves sākums tiek skaitīts ar nākamo stundu pēc tam, kad dīkstāve nepārtraukti ilgusi 24 

stundas, pie nosacījuma, ja Izpildītājam nav iespējams veikt darbu kādā citā darbu izpildes 

iecirknī. 
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3.4. Pusēm savstarpēji vienojoties, var tikt mainīta izsmeļamā grunts apjoma sadalījums starp 

punktos 3.1.2, 3.1.3. un 3.1.4. noteiktajām daļām. Šādā gadījumā tiek koriģēta līguma cena, 

ievērojot noteiktās vienību cenas par 1 (viena) m3 izstrādi katrā daļā.  

3.5. Līguma cenā ir iekļauta visas nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un izdevumi darba 

atļauju saņemšanai un nodošanas ekspluatācijai izdevumi, tajā skaitā būvprojekta izstrādes un 

saskaņošanas izdevumi. 

3.6. Visas cenas ir norādītas bez muitas, ostas nodevām vai citiem nodokļiem, ko var nākties maksāt 

izpildītāja padziļināšanas tehnikai ienākot/izejot no ostas vai ko var piemērot padziļināšanas 

rezultāta iegūtajam materiālam Latvijā. Ja Valsts vai Ostas pārvalde nolemj, ka izpildītājam ir 

jāmaksā ostas nodevas vai maksas par kuģi un/vai maksa par padziļināto materiālu, par šo 

summu tiks palielināta Līguma cena. 

3.7. Izsmeltās grunts apjomi precīzi tiks aprēķināti pēc Pasūtītāja veiktiem dziļummērījumiem 

pirms Darbus uzsākšanas, kā arī darbus beidzot.  

3.8. Tralēšanas darbi nav iekļauti dotā Līguma summā. Pēc Darbu izpildes, vajadzības gadījumā, 

Puses savstarpēji vienojas par tralēšanas darbu veikšanu un apmaksu, noslēdzot par to papildus 

vienošanos. 

3.9. Pēc Līguma parakstīšanas, avansa rēķina un kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības  

izsniegta avansa maksājuma atmaksas bezierunu garantijas nodrošinājuma (kuru Izpildītājs 

iesniedz Pasūtītājam kopā ar avansa rēķinu atbilstoši Pasūtītāja prasībām) un Līguma saistību 

izpildes garantijas 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas saņemšanas, Izpildītājs 

pieprasa un Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu līdz 40% no līgumcenas. 

 

4. Darba izpildes termiņi 

4.1. Līguma izpildes termiņš – ne ilgāk kā līdz 15 (piecpadsmit) kalendārie mēneši no līguma 

noslēgšanas, neskaitot dīkstāves, kas radušās: 

4.1.1. ar sprādzienbīstamu objektu izcelšanu un neitralizēšanu,  

4.1.2. pasūtītāja vai Valsts iestāžu pieprasījuma dēļ. 

4.1.3. Pasūtītājs apmaksā tikai iepriekš minētās dīkstāves, cita veida dīkstāves netiek 

apmaksātas. 

4.2. Būvprojekta izstrādes darbi jāuzsāk uzreiz pēc Līguma parakstīšanas un jāpabeidz ne ilgāk kā 

100 (simts) dienu laikā no Līguma noslēgšanas. 

4.3. Nepieciešamie dokumenti (kas attiecas uz būvprojekta izstrādāju/autoruzraugu un būvdarbu 

izpildītāju) būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. civiltiesiskās un būvniecību visu 

risku apdrošināšanas polises dokumenti par Apakšuzņēmējiem, u.c.) jāiesniedz ne vēlāk kā 10 

(desmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas. 

4.4. 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas Pasūtītājs Izpildītāja pārstāvja klātbūtnē 

veic dziļummērījumus pirms darbu uzsākšanas. Šie mērījumi tiek ņemti par pamatu faktisko 

izsmeļamās grunts apjoma noteikšanai un nepieciešamības gadījumā uz šo mērojumu pamata 

tiek veiktas Līguma darba apjomu izmaiņas. Pēc dziļummērījumu veikšanas 7 (septiņu) 

kalendāro dienu laikā Pasūtītājs ar Objekta nodošanas pieņemšanas aktu nodod Objektu, 

atbildību par to un uzturēšanu aktā noteiktā apjomā Izpildītājam. 

4.5. Atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Pasūtītājs saņems 10 (desmit) 

darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus šādas 

atzīmes saņemšanai.  

4.6. Padziļināšanas darbi Objektā jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas 

par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā. 

4.7. Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu. 
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4.8. Veicot grunts izsmelšanas darbus hidrobūvju tuvumā, ir jāievēro un jāsaskaņo šie darbi ar 

Pasūtītāju, un jāievēro hidrobūvju pārbūves un izbūves projekta laika grafiks. Izsmelšanas 

darbus hidrobūvju tuvumā nedrīkst veikt pirms ir veikta šo hidrobūvju nostiprināšana, un 

Pasūtītājs ir apliecinājis to gatavību padziļināšanas uzsākšanai. Grunts izsmelšanas darbi šajos 

sektoros jāveic, ievērojot sekojošu laika grafiku: 

4.8.1. Koplietošanas tauvošanās vietas izbūves sektorā Brīvostas akvatorijā – līdz 2018.gada 

31.decembrim. 

4.8.2. Sadalošā mola un iekšējā viļņlauža galvu nostiprināšanas un/vai demontāžas darbu 

veikšanas sektorā – no 2019.gada 15.maija līdz līguma gala termiņam. 

4.8.3. Vidus vārtu nostiprināšanas darbu veikšanas sektorā – no 2019.gada 15.jūlija  līdz 

līguma gala termiņam. 

4.9. Laika periodā no 1.oktobra līdz 15.novembrim un no 1.aprīļa līdz 15.maijam Izpildītājs nedrīkst 

veikt padziļināšanas darbus Priekšostā un 200 (divsimts metru) m attālumā no ostas vārtiem, 

lai novērstu nelabvēlīgu ietekmi uz zivju resursiem. 

4.10. Ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam 

10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Līgumā paredzēto darbu pabeigšanas. 

4.11. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja: 

4.11.1. Pasūtītājs liedz piekļūšanu Objektam pēc Līguma 4.4. punktā minētā Objekta 

nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas datuma. 

4.11.2. Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja 

neatkarīgu iemeslu dēļ. 

4.11.3. Gadījumā, ja viļņu augstums padziļināšanas darbu veikšanas vietā ir lielāks kā 1,5 m un 

vēja ātrums lielāks kā 16 m/sek., un gadījumā, ja viļņu augstums un vēja ātrums tajā pat 

laikā citā sektorā (Brīvostā un Priekšostā) ir zemāks par šajā punktā minēto, Izpildītājam 

jāorganizē darbu veikšana zonās, kur tas ir iespējams. 

4.11.4. Gadījumā, ja Objektā iestājas apstākļi, kuru dēļ paredzama dīkstāve vai tā aizkavē darbu 

veikšanu plānotajā zonā, t.sk. sprādzienbīstamu priekšmetu/objektu atrašana, 

Izpildītājam jāorganizē darbu veikšana zonās, kurās tas ir iespējams. 

 

5. Maksājumu kārtība un dokumenti 

5.1. Avansa samaksa notiek atbilstoši šī Līguma 3.7.punktam.  

5.2. Avansa garantija ir spēkā līdz avansa atmaksas brīdim. Avansa garantijas summa var tikt 

samazināta proporcionāli avansa atmaksai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos 

minētajām summām. Avansa atmaksu drīkst uzsākt ar brīdi, kad Darba izpilde sasniegusi 

40% (četrdesmit procentus) no līgumcenas. Avansa atmaksu veic proporcionāli Darba izpildei. 

5.3. Izpildītājs 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvuzraugam 

aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša atskaiti, kurā ievietoti precizēti 

būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, neparedzētu problēmu un risku apraksts, 

fotogrāfijas un izpildshēmas (t.sk. elektroniski) u.c. normatīvajos aktos noteiktos dokumentus 

par paveikto darbu progresu atskaites periodā. Būvuzraugs pārbauda Izpildītāja iesniegtos 

dokumentus 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai dod rīkojumu 

veikt labojumus un atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvuzrauga apstiprinātu 

aktu un rēķinu 2 (divos) eksemplāros (turpmāk – Samaksas dokumenti). 

5.4. Lai nodrošinātu savlaicīgu darba izpildi, Izpildītājam jānodrošina ne mazāk kā 150000 m3 

(viens simts piecdesmit tūkstoši kubikmetri) izsmelšanu ik mēnesi, sākot ar 4.6 punktā noteikto 

darbu uzsākšanas datumu. Ja Izpildītājs dažādu iemeslu dēļ (t.sk. klimatisko apstākļu dēļ) plāno 

kādā laika periodā mazāku izsmeļamās grunts apjomu, tad iepriekšējos mēnešos ir jāizsmeļ 

papildus grunts apjoms, kas kompensē tekošajā mēnesī neizsmelto apjomu. Gadījumā, ja šis 

apjoms netiek izsmelts, Pasūtītājam ir tiesības neveikt apmaksu par veiktajiem darbiem, kamēr 

netiek sasniegts ikmēneša vidējais grunts izsmelšanas apjoms 150 000 m3 mēnesī. 
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5.5. Līgumā paredzētais katras izpildes maksājums tiek veikts 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā 

no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus Samaksas dokumentus.  

5.6. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvuzraugs apstiprina 7 (septiņu) 

kalendāro dienu laikā pēc Darba nodošanai – pieņemšanai nepieciešamo Darba kvalitātes 

pārbaužu rezultātu saņemšanas. 

5.7. No katra akta izpildīto darbu samaksas Pasūtītājs uz laiku ietur 10% (desmit procentus).  

5.8. Līgumsodu un tiešos zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no 

Izpildītājam paredzētā maksājuma. 

5.9. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā 

aktā par izpildīto Darba daļu. 

5.10. Darbu apjomi var tikt samazināti, ja Darba izpildes gaitā atklājas, ka Izpildītāja tāmes norādītajā 

apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītājiem darbiem notiek 

pēc faktiskās izpildes.  

 

6. Darba vadības apspriedes 

6.1. Pasūtītājs rīko, vada un protokolē Darba vadības sanāksmes, kurās piedalās Pasūtītāja un 

Izpildītāja pārstāvji, Būvdarbu vadītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs, kā arī citi trešās puses 

pārstāvji, kurus Pasūtītājs vai Izpildītājs vēlas uzaicināt. 

6.2. Darba vadības sanāksmes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā 

Darba izpildes laikā, ja Puses Darba izpildes laikā nav lēmušas savādāk. Pirmā Darba vadības 

sanāksmes sasaucama ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pēc Līguma parakstīšanas. 

6.3. Darba vadības sanāksmēs jāizskata ar Darba izpildi saistītās problēmas, neatbilstības, 

organizatoriskie un kvalitātes jautājumi u.c.  

6.4. Pasūtītājs nodrošina telpas un aprīkojumu Darba vadības sanāksmju rīkošanai.  

 

7. Paziņojumi un informēšana 

7.1. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, tai skaitā negatīvi ietekmē to kvalitāti, 

palielina Darba izmaksas vai aizkavē Darba izpildi, Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 

3 (trīs) dienu laikā no brīža, kad par šādiem apstākļiem tam kļuvis zināms, informē Pasūtītāju. 

7.2. Katrai Pusei ir pienākums nekavējoties vai pēc iespējas īsākā laikā paziņot otrai Pusei par 

iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kurus tā paredz grozīt vai spiesta radīt no jauna un kuri 

var negatīvi ietekmēt darbu kvalitāti, izmainīt līgumcenu vai Darba veikšanas laiku, bet ne 

vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no dienas, kad par šādiem apstākļiem ir kļuvis zināms. 

7.3. Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, ja tiek konstatēti šādi apstākļi: 

7.3.1. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no faktiskajiem apstākļiem. 

7.3.2. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini, sagatavoti tā, ka Darba veikšana atbilstoši 

tiem, kādai no Pusēm būtu, neiespējama. 

7.3.3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni. 

7.4. Pasūtītājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no konstatācijas jāziņo 

Izpildītājam par Darba veikšanas laikā konstatētiem Defektiem, ja tādi tiek konstatēti. 

 

8. Apakšuzņēmēju darbs 

8.1. Darba veikšanai Izpildītājs drīkst piesaistīt Apakšuzņēmēju/us. 

8.2. Izpildītājs ne vēlāk par darbu uzsākšanu Objektā 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 
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Pasūtītājam par jebkurām sniegtās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina saraksts ar 

informāciju par Apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts iepirkuma līguma izpildē.  

8.3. 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. 

8.4. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par Apakšuzņēmēju darbu. 

 

9. Pušu tiesības un pienākumi 

9.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt Darba izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā, atbilstošā 

kvalitātē, ievērojot iepirkuma dokumentu un izstrādātā būvprojekta prasības, spēkā esošus 

būvnormatīvus un standartus, darba drošības un tehniskās normas, kā arī uzturēt Objektu 

atbilstošā kārtībā. 

9.2. Izpildītāja pienākums ir sagatavot un iesniegt ikmēneša atskaites Līguma 5.3.punktā minētajā 

apjomā un termiņā. 

9.3. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos Darba vadības sanāksmēs, kuras 

laiku un vietu Puses iepriekš saskaņo. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma 

izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kuras intereses šī persona pārstāv. 

9.4. Pasūtītājam ir pienākums Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemt izpildītos Darbus, kā arī 

nodrošināt pienācīgu Darbu finansējumu un savlaicīgi apmaksāt Būvuzņēmēja iesniegtos 

rēķinus saskaņā ar Līguma nosacījumiem un abpusēji parakstītiem pieņemšanas - nodošanas 

aktiem.  

9.5. Izpildītājam ir pienākums Darba izpildes laikā savlaicīgi interesēties par sagaidāmo kuģu 

satiksmes grafiku. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar savā rīcībā esošo informāciju par 

sagaidāmo kuģu satiksmes grafiku.  

9.6. Pasūtītājs Izpildītāja pārstāvja klātbūtnē veic dziļummērījumus pirms darbu uzsākšanas, starp 

darbiem, kā arī padziļināšanas darbu beigās un iesniedz izsmeltās grunts apjoma aprēķinus un 

dziļummērījumus elektroniskā un papīra formā. Kontrolmērījumi tiek ņemti par pamatu 

faktisko apjomu aprēķiniem un izpildīto Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu sastādīšanai. 

9.7. Līdz Darbu uzsākšanas brīdim Pasūtītājs atbrīvo Darbu iecirkni no navigācijas bojām un norāda 

grunts izkraušanas vietu. 

9.8. Padziļināšanas darbu būvprojektu minimālā sastāvā, būvatļauju un Valsts vides dienesta 

tehniskos noteikumus kārto Pasūtītājs. Par visām pārējām atļaujām (t.sk. būvprojekts, 

padziļināšanas darbu atļauja un grunts izvietošanas atļauja), kas nepieciešamas šo darbu 

izpildei, ir atbildīgs Izpildītājs. 

9.9. Izpildītāja pienākums ir pirms līguma noslēgšanas ar Apakšuzņēmēju/iem, ievērot Līguma 

sadaļu “Apakšuzņēmēju darbs”. 

9.10. Izpildītājam jānodrošina būvinspektora, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju, 

Pasūtītāja vai jebkuras viņa pilnvarotas personas piekļūšana Objektam vai vietām, kurās tiek 

veikti ar Līgumu saistītie darbi. 

9.11. Izpildītājam jānodrošina padziļināšanas darbu rezultātā visu lielo priekšmetu/objektu, kuri var 

traucēt veikt Darbus, izcelšanu un utilizāciju. Šo Darbu izmaksas tiek iekļautas Izpildītāja 

piedāvātajā cenā par 1 m3 grunts izstrādi. 
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9.12. Ziņojumus vai rīkojumus, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, jānoformē rakstveidā. Par rakstveida 

ziņojumu vai rīkojumu jebkurā gadījumā uzskatāmi arī ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti Darba 

vadības sanāksmju protokolos, autoruzraudzības vai būvdarbu žurnālā. Ja tas ir nepieciešams, 

tad pēc ziņojuma vai rīkojuma saņemšanas Puses vienojas par Darba pabeigšanas laika grafika 

un/vai izmaksu izmaiņām, ja to pieļauj šis Līgums. 

9.13. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam ziņojumus un atskaites Līgumā noteiktajā kārtībā. 

9.14. Izpildītājs saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbild par visiem tiešajiem 

zaudējumiem Pasūtītājam un trešajām personām, kas radušies Līguma neizpildes vai 

nepienācīgas izpildes dēļ. 

9.15. Izpildītājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par prasībām, tiesvedību un zaudējumiem, kas 

attiecas uz Izpildītāju, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no minēto gadījumu 

iestāšanās brīža. 

9.16. Ja Darbs nav izpildīts atbilstoši Līguma noteikumiem Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs par 

saviem līdzekļiem, pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktajā saprātīgā termiņā 

novērš trūkumus, nepilnības vai neatbilstību Darba izpildē. Ja tehnoloģisku iemeslu dēļ 

trūkumu, nepilnību vai neatbilstību novēršanai ir nepieciešams ilgāks termiņš, nekā Pasūtītāja 

noteiktais, Puses vienojas par citu termiņu atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām. 

9.17. Pasūtītājam un Izpildītājam kopīgi jānovērtē veikto darbu apjoms, veicot nepieciešamos 

mērījumus. Mērījumi jāizpilda atbilstoši tehnoloģiskā procesa prakses prasībām. 

9.18. Ja kāda no Pusēm veic mērījumus, lai pārbaudītu otras Puses ziņojumu pareizību, bet pārbaude 

liecina, ka iesniegtais otras Puses ziņojums atbilst īstenībai, tad izdevumus atmaksā pārbaudes 

ierosinātājs. Ja pārbaude liecina, ka iesniegtais otras Puses ziņojums neatbilst īstenībai, tad 

izdevumus atmaksā šī ziņojuma sniedzējs. 

 

10. Izpildītāja garantijas un apdrošināšana 

10.1. Visā Darba veikšanas laikā un līdz visa Darba pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, 

Izpildītājam ir jānodrošina sava Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ar apdrošināšanas limitu 

ne mazāku kā 10% (desmit procenti) no līgumcenas. Civiltiesiskās apdrošināšanas polisi un 

maksājuma uzdevumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne 

vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.  

10.2. Izpildītājs nodrošina bezierunu garantiju avansa maksājumam avansa summas apmērā. Avansa 

garantijai jābūt spēkā no avansa vai jebkuras tās daļas izmaksāšanas brīža līdz pilnīgai avansa 

summas dzēšanai. Kad avansa summa ir dzēsta, Pasūtītājs atdod Izpildītājam avansa garantiju.  

10.3. Ja avansa garantijas termiņš ir beidzies un Izpildītājs to nav pagarinājis gadījumos, kad ir 

nepieciešams pagarināt, Pasūtītājam ir tiesības veikt atskaitījumus, kas nepārsniedz Izpildītājam 

jau veikto maksājumu kopsummu, no nākamajiem maksājumiem Izpildītājam. 

10.4. Izpildītājs nodrošina Līguma saistību izpildes bezierunu garantiju 10% (desmit procentu) 

apmērā no līguma summas. Garantijai jābūt spēkā vismaz līdz būvobjekta pieņemšanai 

ekspluatācijā un tā kalpo kā finanšu nodrošinājums Līgumā noteikto Izpildītāja saistību izpildei, 

t.sk., visu zaudējumu atlīdzināšanai, par ko Izpildītājs ir atbildīgs saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem vai Līgumu.Garantiju Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba 

dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas. 

10.5. Visos gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts, Pasūtītājs var pieprasīt finanšu institūcijai atmaksāt 

naudas summas, ko Izpildītājs ir parādā Pasūtītājam. 

10.6. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs noslēdz būvspeciālistu civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu 

un būvdarbu veicēja civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu par visu būvdarbu un garantijas laiku. 

Sākotnējam līgumam jābūt ne mazāk kā uz 3 (trīs) gadiem. Būvspeciālistu pašrisks – ne lielāks 

par 1000 EUR (viens tūkstotis euro). Apdrošināšanas līgums jānoslēdz atbilstoši Latvijas 
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Republikas Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par 

būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.  

10.7. Darbu Objektā nedrīkst veikt bez Līguma slēgšanas brīdī spēkā esošajos normatīvajos aktos 

noteiktās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas. 

10.8. Ja iesniegto garantiju vai  apdrošināšanas līgumu termiņi tuvojas beigām, bet Darbi vēl turpinās, 

Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošo garantiju vai apdrošināšanas līgumu darbības 

termiņu beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu garantiju vai apdrošināšanas līgumu (kurā noteikti 

tādi paši nosacījumi kā iepriekšējās garantijās vai apdrošināšanas līgumos) ar beigu termiņu 

līdz garantiju vai apdrošināšanas līgumu termiņa beigām. 

10.9. Padziļināšanas darbiem netiek noteikts garantijas periods. 

 

11. Darba aizsardzība, darba pabeigšana un nodošana-pieņemšana 

11.1. Pasūtītājs ar šo Līgumu pilnvaro Izpildītāju veikt darba aizsardzības koordinatora pienākumus 

atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 

“Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteiktajām prasībām. Izpildītājs atbild par 

visu Objektā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši 

Izpildītāja piedāvājumam Pasūtītāja iepirkumā ar identifikācijas Nr. LSEZ2018/22ES/K, Darba 

aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem. 

11.2. Kad ir izpildīti visi Darbi, kas nepieciešami būvprojekta realizācijai un Objekta pieņemšanai 

ekspluatācijā, Izpildītājs paziņo par to Pasūtītājam un spēkā esošos normatīvos aktos noteiktajā 

kārtībā organizē un nodrošina Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. Izpildītājs nodrošina, ka tiek 

sagatavoti un saņemti visi spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktie dokumenti, kas 

nepieciešami Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, tajā skaitā atbildīgo institūciju atzinumi par 

Objekta gatavību ekspluatācijai, atbilstību tehniskajiem un/vai īpašajiem noteikumiem un 

normatīvo aktu prasībām. 

11.3. Objekta gala nodošana Pasūtītājam notiek, kad ir pilnībā izpildīti visi Darbi un tie atbilst 

Līguma prasībām, kā arī Objekts ir gatavs tūlītējai izmantošanai un izpildās arī visi šādi 

priekšnoteikumi: 

11.3.1. Objekts ir pieņemts ekspluatācijā, ko apliecina kompetentās iestādes izdots akts par 

Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 

11.3.2. Pasūtītājam ir iesniegta visa Darba izpilddokumentācija. 

11.3.3. Objekts un tam pieguļošā teritorija ir sakārtota, labiekārtota un pilnībā atbrīvota no 

visas būvtehnikas, būvlaukuma aprīkojuma, neizmantotajiem materiāliem, 

būvgružiem un atkritumiem, kā arī jebkurām citām ar Objekta ekspluatāciju 

nesaistītām lietām. 

11.3.4. Ir novērsti visi Defekti, neatbilstības un nepilnības,  

11.4. Izpildītājs uzaicina Pasūtītāju kopīgi veikt Objekta gala pārbaudi, kurā nosaka, vai izpildās visi 

šeit minētie priekšnoteikumi un vai ir parakstāms Objekta gala pieņemšanas – nodošanas akts. 

Par Objekta gala pārbaudi tiek sastādīts protokols, kuru paraksta abas Puses un citas pārbaudei 

piesaistītās personas, un kurā tiek iekļauts lēmums par Objekta gala pieņemšanas – nodošanas 

akta parakstīšanas datumu (kas nevar būt vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc šīs pārbaudes 

veikšanas) vai par atkārtotas Objekta gala nodošanas pārbaudes veikšanas nepieciešamību 

(gadījumā, ja būtisku Defektu dēļ Objekta gala nodošana Pasūtītājam nav iespējama), norādot 

pamatojumu. Atkārtotā pārbaude veicama tādā pašā kārtībā, kā noteikts šajā punktā. 

11.5. Objekta gala nodošana Pasūtītājam notiek, Pusēm parakstot Objekta gala pieņemšanas – 

nodošanas aktu, un līdz ar tā parakstīšanu Pasūtītājs pārņem atbildību par Objekta uzturēšanas 

un ekspluatācijas izmaksām. 

11.6. Objekta gala pieņemšanas-nodošanas aktā norādāma līgumcena, kas ir aktuāla uz tā 

parakstīšanas brīdi.  
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12. Pušu pārstāvji 

12.1. 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 

12.2. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas rakstveidā 

iesniegt datus Pasūtītājam par Līguma izpildē iesaistītajiem būvspeciālistiem, kuri būs iesaistīti 

būvprojekta izstrādē, norādot vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru. Izpildītājam ir pienākums 30 

(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, iesniegt visus normatīvajos aktos noteiktos nepieciešamos 

dokumentus par būvspeciālistiem, kas nepieciešami, lai uzsāktu būvdarbu izpildi. 

12.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas informē Izpildītāju par Objekta 

Būvuzraugu un Autoruzraugu, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru. 

 

13. Pušu atbildība 

13.1. Par Līgumā noteiktā Darba izpildes termiņa kavējumu, ja kavējums radies Izpildītāja vainas 

dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% (vienas desmitās procenta 

daļas) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) 

no līgumcenas. 

13.2. Par maksājumu nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (vienas 

desmitās procenta daļas) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 

10% (desmit procentus) no līgumcenas. 

13.3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 

Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas 

vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi, bet ne tikai: stihiskas nelaimes, avārijas, 

katastrofas, epidēmijas, kara darbības, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo 

tiesību aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, 

pieņemšana un stāšanās spēkā.  

13.4. Pusei, kas cietusi no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās, ir pienākums 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc brīža, kad tā par šādiem apstākļiem uzzinājusi, rakstveidā paziņot par tiem otrai 

Pusei un pēc otras Puses pieprasījuma arī iesniegt kompetentu iestāžu izsniegta izziņa. 

13.5. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos 

zaudējumus, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā. 

Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot 

saistības, netiek atlīdzināti. 

13.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs vai Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, 

tam ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei radušos tiešos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad 

vienpusējo atkāpšanos pieļauj Līgums. 

13.7. Ja līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no Līguma summas, Pasūtītājs, informējot 

Izpildītāju, var vienpusēji atkāpties no Līguma. 

13.8. Izpildītājs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par: 

13.8.1. Darba veikšanu un organizēšanu atbilstoši saskaņotam Darba veikšanas grafikam, 

naudas plūsmas grafikam. 
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13.8.2. Darbību Objektā saskaņā ar Līgumā noteikto. 

13.8.3. Savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām 

dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem, kā arī Līgumā paredzētajiem 

ziņojumiem, un atskaitēm. 

13.8.4. Faktiski paveikto darbu uzmērīšanu un apjomu mērījumu pareizību. 

13.8.5. Ziņojumu sagatavošanu Darba vadības apspriedēm, kur atspoguļo iepriekšējā atskaites 

periodā paveikto un plānotos darbus nākamajam atskaites periodam. 

13.8.6. Atklāto Defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu. 

13.8.7. Objektā veicamo darbu drošības tehniku, ugunsdrošību un citiem pasākumiem 

atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī par 

Objektam pieguļošās teritorijas piegružošanu. 

13.8.8. Savu izdevumu apmaksu par būvlaukumā patērēto elektroenerģiju, ūdeni, kanalizāciju 

un sakariem, kā arī būvlaukuma, būvmateriālu un iekārtu apsardzi. 

13.8.9. Priekšlikumu iesniegšanu Pasūtītājam pirms būvatļaujas saņemšanas attiecībā uz 

vietām un ierobežotām teritorijām, kuras paredzētas izmantot Darbu izpildei paredzēto 

materiālu un aprīkojumu uzglabāšanai. 

13.8.10. Sākot ar Līguma spēkā stāšanās brīdi līdz Līgumā paredzētā Darba pabeigšanai un 

nodošanai Pasūtītājam, par visu Līguma izpildei nepieciešamo un izmantojamo 

īpašumu, materiāliem, iekārtām, konstrukcijām, celtnēm, projekta būvēm. Bojājumu 

vai citā veidā radītu zaudējumu gadījumā Izpildītājs zaudējumus sedz par saviem 

līdzekļiem. Izpildītājs ir atbildīgs par tiem bojājumiem un zaudējumiem, kas radušies 

Izpildītāja vai tā Apakšuzņēmēju vainas dēļ. 

13.8.11. Visu dokumentāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama Objekta 

pieņemšanai ekspluatācijā (pat, ja likums to nosaka kā Pasūtītāja pienākumu), t.sk. 

visu Objekta būvju kadastrālo uzmērīšanas lietas. 

13.8.12. Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 

13.9. Lai Līguma izpildes laikā garantētu operatīvu un kvalitatīvu Darba veikšanu, Pasūtītājs ir 

atbildīgs par: 

13.9.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto palīdzības sniegšanu 

Izpildītājam saprātīgi nepieciešamās informācijas, pilnvarojumu u.c. dokumentu, 

būvatļaujas un citu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto atļauju, 

saskaņojumu un apstiprinājumu saņemšanai no kompetentām valsts un/vai pašvaldības 

iestādēm, ko nepieciešams saņemt Darba izpildei un Objekta nodošanai ekspluatācijā 

saskaņā ar šo Līgumu. 

13.9.2. Būvlaukuma nodošanu Izpildītājam šajā Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā. 

13.9.3. Būvdarbu būvuzraudzības nodrošināšanu. 

 

14. Līguma darbība 

14.1. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses, un paliek spēkā līdz Pušu savstarpējo 

saistību pilnīgai izpildei. 

14.2. Līgumu var apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību pēc Pušu savstarpējās vienošanās. 

14.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms Darba pilnīgas pabeigšanas par to 

paziņojot Izpildītājam vienu mēnesi iepriekš, ja: 

14.3.1. Izpildītāja vainas dēļ ir aizkavēta Darbu izpilde par 30 (trīsdesmit) dienām, un šī 

kavējuma cēlonis nav tādi apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu vai normatīvo aktu 

noteikumiem dod Izpildītājam tiesības uz termiņa pagarinājumu. 

14.3.2. Darbs veikts pārkāpjot Līgumā un ar to saistītos dokumentos noteikto un arī pēc 

atkārtota rakstiska atgādinājuma nav uzsākta Defektu novēršana vai, ja Izpildītājs kādā 

citādā veidā nepilda Līguma saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darba kvalitāte un 

izpildes termiņi. 
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14.3.3. Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek atzīts par maksātnespējīgu vai arī 

tiek pieņemts lēmums par tā likvidāciju. 

14.3.4. Ja nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk nekā 3 (trīs) kalendāra mēnešus. 

14.3.5. Ja pietiekamā apmērā neizdodas piesaistīt finansējumu Darba izpildei.  

14.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma vienu mēnesi iepriekš par to paziņojot 

Pasūtītājam, ja Pasūtītājs aizkavē Līgumā noteikto maksājumu saistību izpildi vairāk nekā par 

60 (sešdesmit) dienām. 

14.5. Gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas pirms termiņa, Pasūtītājs 

apmaksā Izpildītājam uz Līguma izbeigšanas brīdi visus izpildītos darbus. 

14.6. Līguma saistību neizpildes gadījumā, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas 

izpildes rezultātā un kas ir par pamatu tam, ka kāda no Pusēm vienpusēji atkāpjas no Līguma, 

vainīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas. 

14.7. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas ir saistītas ar tā 

izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas 

Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas 

sastāvdaļas. 

14.8. Pārējās, Līgumā neatrunātās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar 

Latvijas Republikas Civillikuma un citu spēkā esošu Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām un noteikumiem. 

 

15. Līguma grozīšana 

15.1. 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. 

15.2. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā, rakstveidā par to paziņojot 

Izpildītājam, samazināt vai palielināt saskaņā ar šo Līgumu veicamo Darbu apjomu par ne 

vairāk kā 10% (būvprojekta sadaļās, kas saskaņotas Liepājas pilsētas būvvaldē).  

Ja Pasūtītājs samazinājis vai palielinājis veicamo Darbu apjomu, attiecīgi samazināma vai 

palielināma arī Izpildītājam izmaksājamā atlīdzības summa, ņemot vērā šajā Līgumā un tā 

pielikumos norādītos izcenojumus. Ja Pasūtītājs Līguma izpildes laikā samazina Darbu apjomus 

un Izpildītājs jau ir veicis Darbus atbilstoši sākotnējām Pasūtītāja prasībām, tad Pasūtītājs 

kompensē Izpildītājam izdevumus, kas saistīti ar iepriekšminēto Darbu izpildi. 

15.3. Līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju (turpmāk – 

SPSIL) iepirkumu likuma 66.pantu, ja tie nemaina līguma vispārējo raksturu un atbilst vienam 

no nosacījumiem SPSIL 66.pantā minētajiem gadījumiem.  

 

16. Citi noteikumi 

16.1. Izpildītājam Līguma izpildes laikā jānodrošina Objekta vizuālās identitātes (t.sk. informatīvā 

stenda uzstādīšana) prasību ievērošana atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem, ievērojot Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

publicitātes vadlīnijām Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem. Informatīvā stenda 

saturs un uzstādīšanas vieta jāsaskaņo ar Pasūtītāju.  

16.2. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties Līguma izpildes gaitā vai tā atsevišķu punktu 

izpratnē, tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā atrisinājumu nevar panākt, tad strīds tiek 

risināts Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

16.3. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir 

izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt 

Līguma noteikumu tulkošanu.  
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16.4. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un neatņemama 

sastāvdaļa: 

16.4.1. Tehniskā specifikācija – 1.pielikums uz ____ lapām. 

16.4.2. Būvdarbu tāme – 2.pielikums uz_____  lapām. 

16.4.3. Darbu izpildes kalendārais laika grafiks – 3.pielikums uz_____ lapas. 

16.4.4. Liepājas pilsētas būvvaldes akceptēts būvprojekts minimālā sastāvā – 4.pielikums uz 

____ lapām. 

16.4.5. Dziļumu mērījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar līguma punktu ____ darbu iecirknī 

un tam piegulošajā akvatorijā un kanālā ar koordinātām WG sistēmā – 5.pielikums uz 

____ lapām un digitāls fails ____ formātā, ierakstīts CD datu nesējā. 

16.5. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz ___ (__________) lapām, viens 

Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem 

ir vienāds juridisks spēks. Ja līgums tiks tulkots citā valodā, noteicošais ir teksts latviešu valodā. 

 

17. Pušu rekvizīti un paraksti 

 Pasūtītājs Izpildītājs 

 Liepājas speciālās ekonomiskās 

zonas pārvalde 

 

Nodokļu maksātāja 

reģistrācijas numurs  
9000329402 

 

Adrese Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401  

Bankas nosaukums AS “Swedbank”  

Bankas kods HABALV22  

Bankas konta Nr. LV12HABA0001407037000  

 

 

 

Pasūtītājs  

 

___________________________ 

Izpildītājs  

 

___________________________ 

pārvaldnieks Jānis Lapiņš  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


