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I SADAĻA
INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU
1.1. Pasūtītājs: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
1.2. Pasūtītāja rekvizīti:
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde,
Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, nod. maks. reģ. Nr. 90000329402
Banka: „Swedbank” AS
Kods: HABALV22
Konts:LV12HABA0001407037000
1.3. Kontaktpersona Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes iepirkumu speciāliste
Kristīne Alpēna , mob.tālr.+ 371 26106614, e-pasts: kristine.alpena@lsez.lv.
1.4. Pasūtītāja kontaktpersona tehniskos jautājumos Liepājas speciālās ekonomiskās zonas
pārvaldes flotes tehniskās uzraudzības mehāniķis Zigmunds Smirnovs, mob. tālr. +371
26415897, fakss +371 63481451, kontakta e-pasta adrese: zigmunds@lsez.lv.
1.5. Iepirkuma norisi nodrošina Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izveidota
iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).
1.6. Iepirkuma procedūra – atklāts iepirkums saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk – Vadlīnijas).
1.7. Iepirkuma priekšmets – Naftas-atkritumu savācēja „Pērkone” dzinēja ar reduktoru
nomaiņa.
Darba apjomi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums).
1.8. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.
1.9. Līguma izpildes laiks, vieta, informācija par objekta apskati
1.9.1. Darbu veikšanas termiņš 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas no dzinēja piegādes
un darbu saskaņošanas Latvijas Jūras administrācijā.
1.9.2. Darbu izpildes vieta: Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvaldes darbnīcas
Atslēdznieku ielā 23a, Liepāja.
1.10. Objekta apskate: iepriekš piesakoties pa tālruni (+371) 26415897 darba dienās no plkst.
8.00-12.00. un no plkst. 12.30 līdz 16.30
1.11. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
1.11.1. Piedāvājumi iesniedzami Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvaldē,
Liepājā, Fēniksa ielā 4, līdz 2018.gada 23.maijam pulksten 10.00.
1.11.2. Ja piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus
(nosūta pa pastu vai ar kurjeru), piegādātājs ir atbildīgs par piedāvājuma piegādi
līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz noteiktā termiņa beigām.
1.11.3. Jebkuri piedāvājumi, kurus Komisija saņems pēc pēdējā iesniegšanas termiņa,
netiks izskatīti un tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
1.12. Piedāvājuma atvēršanas vieta un laiks
1.12.1. Piedāvājumu atvēršana notiek Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē,
Fēniksa ielā 4, Konferenču zālē (3.stāvā), tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām.
1.12.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā var piedalīties visas
ieinteresētās personas, reģistrējoties piedāvājumu atvēršanas sanāksmes
reģistrācijas lapā.
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1.13. Iepirkuma procedūras dokumenti
1.13.1. Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes mājas lapā www.liepaja-sez.lv
sadaļā “Iepirkumi” ( http://www.liepaja-sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi).
1.14. Papildus informācija
1.14.1. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru,
tiks publicēta pasūtītāja mājas lapā pie nolikuma. Ieinteresētajam piegādātājam ir
pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja
kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta
brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.14.2. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras
dokumentos iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz piecu darbdienu laikā, bet
ne vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām.
1.14.3. Papildu informāciju Komisija nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un
vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma
procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
II SADAĻA
PIEDĀVĀJUMU SAGATAVOŠANA, NOFORMĒŠANA UN IESNIEGŠANA
2.1. Visi piedāvājuma dokumenti jāizstrādā, jānoformē, tai skaitā oriģinālo dokumentu
kopijas un dokumentu tulkojumi latviešu valodā, un piedāvājuma daļu caurauklojumi
jāapliecina, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916
“Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un iepirkuma procedūras
dokumentu prasībām. Tiem jābūt aizpildītiem, datētiem un parakstītiem, izmantojot
Pasūtītāja piedāvātās veidlapas.
2.2. Pretendents atbild par iepirkuma procedūras dokumentu rūpīgu izskatīšanu, ieskaitot
grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju
un skaidrojumus par iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par
drošas informācijas iegūšanu neatkarīgi no apstākļiem un saistībām, kas jebkādā veidā
var ietekmēt piedāvājuma vai darbu izpildes summu vai veidu. Kļūdu un iepriekš minēto
saistību neievērošanas gadījumos netiks apmierināta neviena Pretendenta prasība grozīt
piedāvājuma summu. Tiek uzskatīts, ka Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir
iepazinies un pārzina Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas
jebkādā veidā var ietekmēt vai attiekties uz iesniegto piedāvājumu, iepirkuma līguma
darbībām un aktivitātēm.
2.3. Finanšu piedāvājuma aizpildīšana:
2.3.1. Finanšu piedāvājumā ir jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli,
algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama
naftas-atkritumu savācēja “Pērkone” pareiza un spēkā esošiem normatīviem
atbilstoša ekspluatācija pilnā apmērā.
2.3.2. Pretendentam finanšu piedāvājumā jāiekļauj iespējamie sadārdzinājumi un
jebkuri ar līguma pilnīgu izpildi saistīti izdevumi.
2.3.3. Tāmēs norādītām summām jābūt noapaļotām līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata.
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2.4. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, tiem
jābūt skaidri salasāmiem, lapām sanumurētām, dokumentiem cauršūtiem un
apliecinātiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2.5. Pretendenta dokumentam, kas iesniegts citas valsts valodā, jāpievieno šī dokumenta
Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras
no šī dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šī dokumenta
tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta nepareiza tulkojuma dēļ,
Pretendents atbild Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
2.6. Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta
pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un apliecinājumi jāparaksta personai ar tiesībām
pārstāvēt Pretendentu vai tās pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumos jāpievieno
pilnvaras oriģināls vai tās kopija. Pārējie piedāvājuma dokumenti jāparaksta darbiniekam,
kurš gatavojis attiecīgo dokumentu (norādot vārdu un uzvārdu, ieņemamo amatu).
2.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma
procedūrā jāparaksta visu apvienības dalībniekus pārstāvošām personām ar pārstāvības
tiesībām vai to pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojami dokumenti, kas apliecina šīs
tiesības). Arī pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības pārstāvēt personu
apvienības intereses iepirkuma procedūrā, jāparaksta visu apvienības dalībniekus
pārstāvošām personām ar pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotiem pārstāvjiem
(pievienojami dokumenti, kas apliecina šīs tiesības).
2.8. Dokumentus, kas attiecas tikai uz personu, uz kura iespējām balstās Pretendents, lai
apliecinātu savu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai paredz piesaistīt
iepirkuma līguma izpildē, vai attiecas uz atsevišķu personu apvienības dalībnieku,
jāparaksta personai ar tiesībām pārstāvēt to iepirkuma procedūrā vai tās pilnvarotam
pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumā jāpievieno pilnvaras oriģināls vai tās apliecināta
kopija. Šī punkta prasības arī jāievēro, apliecinot dokumentu kopijas, dokumentu
tulkojumu pareizību un dokumentu caurauklojumus.
2.9. Piedāvājums jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā ar norādi uz tā:
• “Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei, Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401”;
• “Piedāvājums iepirkumam “Naftas-atkritumu savācēja “Pērkone” dzinēja ar reduktoru
nomaiņa”, iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2018/21/K”, norādot kontaktpersonas
vārdu un uzvārdu, tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi;
• “Neatvērt līdz 2018.gada 23.maijam plkst.10:00”.
2.10. Aiz piedāvājuma titullapas obligāti jābūt piedāvājuma satura rādītājam.
2.11. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma dokumentu izstrādāšanu,
noformēšanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesegs un nekompensēs šos
izdevumus neatkarīgi no Iepirkuma procedūras norises iznākuma.
III SADAĻA
PIEDĀVĀJUMA SATURS
3.1.

Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti:
3.1.1. Pretendenta pieteikums, kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši nolikuma pielikumā
Nr.2 pievienotajai formai, kuru jāparaksta Pretendenta uzņēmuma vadītājam vai
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pilnvarotajam pārstāvim. Ja Pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarotā
persona, jāpievieno dokuments, kas apliecina attiecīgās personas tiesības parakstīt
piedāvājumu;
3.1.2. Pretendentu atlases dokumenti saskaņā ar nolikuma 4.2.punktu;
3.1.3. Finanšu piedāvājums saskaņā ar Nolikuma pielikumā Nr.3 “Finanšu piedāvājuma
veidlapa”;
IV SADAĻA

PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
4.1. Pretendentu kvalifikācijas kritēriji ir obligāti visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt
tiesības izpildīt darbus un slēgt līgumu.
4.2. Pretendentam jāatbilst šādiem Pretendentu kvalifikācijas kritērijiem un kvalifikācijas
dokumentos jāiesniedz:
Nr.p.k.
4.2.1.

Prasības pretendentiem
Iesniedzamie dokumenti1
Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis a) Pieteikums dalībai atklātā iepirkumā
piedāvājumu. Piegādātājs var būt fiziskā vai
(pēc
veidlapas
–
nolikuma
juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu
2.pielikums).
apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi b) Finanšu piedāvājums (pēc formas piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces
nolikuma 3.pielikums).
vai sniegt pakalpojumus.

4.2.2.

Piegādātājs var balstīties uz citu personu a) Pretendents pierāda Komisijai, ka
saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja
viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi,
tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei,
iesniedzot, piemēram, šo personu
neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā
apliecinājumu vai vienošanos par
rakstura.
sadarbību konkrētā līguma izpildē.
Šajā gadījumā piegādātājs un persona, uz kuras b) Pretendenta un personas, uz kuras
saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas
saimnieciskajām un finansiālajām
balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma
iespējām
pretendents
balstās,
līguma izpildi.
savstarpēji parakstīts apliecinājums
vai noslēgta vienošanās, kurā
norādīts, ka persona, uz kuras
saimnieciskajām un finansiālajām
iespējām
pretendents
balstās,
uzņemas solidāro atbildību par
iepirkuma līguma izpildi, kā arī
norādīts, kādā veidā un/vai formā šī
persona ir paredzējusi uzņemties
solidāro atbildību par iepirkuma
līguma izpildi.

Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti
ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus
dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas
vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
1
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4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

4.2.9.

Piegādātājs var balstīties uz citu personu
tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas
ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma
izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību
tiesiskā rakstura.
Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo
pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša
personāla pieejamību, var balstīties uz citu
personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks
būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru
izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība,
piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši
piegādātāju
savstarpējās
vienošanās
nosacījumiem.
Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par
katru apvienības dalībnieku. Uz katru
apvienības dalībnieku attiecas nolikuma
4.2.6.punkts un 4.2.7.punkts, bet pārējos
nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda
piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās
pienākumus iespējamā līguma izpildē.
Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma
procedūrā jebkurā no Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā
daļā noteiktajiem gadījumiem.
Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai
sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo
aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam
nepieciešamos pakalpojumus.

Pretendents pierāda Komisijai, ka tā
rīcībā būs nepieciešamie resursi,
iesniedzot šo personu apliecinājumu vai
vienošanos par nepieciešamo resursu
nodošanu piegādātāja rīcībā.

Piedāvājumam pievieno visu apvienības
dalībnieku parakstītu vienošanos par
kopīga
piedāvājuma
iesniegšanu.
Vienošanās dokumentā jānorāda katra
apvienības dalībnieka līguma daļa,
atbildības sadalījums starp apvienības
dalībniekiem, tiesības un pienākumi
iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā
uz iespējamo līguma slēgšanu.
Komisija
pretendentu
izslēgšanas
gadījumus
pārbauda
Sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzēju
iepirkumu
likuma 48.pantā noteiktajā kārtībā.
a) Komisija pārbauda pretendenta
reģistrācijas faktu, saņemot izziņas
Elektronisko iepirkumu sistēmā
(www.eis.gov.lv).
b) Ārvalstī reģistrētam pretendentam,
kas nav reģistrēts Uzņēmumu
reģistrā,
jāpievieno
attiecīgos
reģistrācijas
faktus
apliecinoši
dokumenti.

Pretendentam jāiesniedz informācija par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
personām, kurām ir tiesības pārstāvēt vai
līdzvērtīgas
komercdarbību
pretendentu.
reģistrējošas iestādes ārvalstīs, kur
pretendents reģistrēts, izsniegta izziņa
vai tās kopija par pārstāvības tiesīgām
personām, kas izsniegta ne agrāk kā 3
(trīs) mēnešus pirms piedāvājuma
iesniegšanas termiņa.
Pretendenta
rīcībā
jābūt
pietiekamiem Pretendenta paraksttiesīgas personas
tehniskiem un darbaspēka resursiem, lai sagatavots apliecinājums, ka Pretendenta
nodrošinātu šajā iepirkumā noteikto darbu rīcībā ir pietiekami tehniskie un
izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un darbaspēka resursi, lai nodrošinātu šajā
termiņā.
iepirkumā noteikto pakalpojumu un
darbu izpildi pieprasītajā apjomā,
kvalitātē un termiņā.
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4.2.10.

Finanšu piedāvājums

4.2.11.

Pretendentam
dokumentācija.

jāiesniedz

a) Apliecinājums,
ka
finanšu
piedāvājums sagatavots un iesniegts
atbilstoši Nolikuma prasībām, ka
līgumcenā iekļautas visas tās
izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai
darbu pabeigšanai saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām,
nodokļi
(izņemot
pievienotās vērtības nodokli) un
nodevas, kas jāmaksā izpildītājam kā
uzņēmējam.
Tāme, kas sagatavota ņemot vērā šī
Nolikuma pielikumā Nr.3 “Finanšu
piedāvājuma
veidlapa”
pievienoto
formu, kā arī ņemot vērā pārējās
Nolikuma prasības.
sekojoša a) dzinēja un reduktora tehniskā
specifikācija;
b) papildus norādīt informāciju par
dzinēja un reduktora piegādes laiku.

EIROPAS VIENOTAIS IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTS
Komisija pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – ESPD)2 kā sākotnējo
pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja
pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām
tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām,
un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma
vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Pretendents var Komisijai
iesniegt ESPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

4.3. Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana:
4.3.1. 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.
4.3.2. 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.
4.3.3. 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
Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) (vietnē https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=lv)
2
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atzinumu par Pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības
atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē.
4.3.4. 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.
V SADAĻA
PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJS
5.1. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli nodrošina Komisija slēgtā
sēdē.
5.2. Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības piedāvājumam ar zemāko piedāvāto cenu.
5.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas
laikā Komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas,
kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un
piedāvājumu vērtēšanā.
5.4. Pārbaudot piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, Komisija pārbauda
atbilstību noformējuma prasībām, atbilstību pretendentu atlases prasībām, atbilstību
tehniskajai specifikācijai un veic piedāvājuma izvēli.
5.5. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai
pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
5.6. 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.
5.7. Ja Komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu,
līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.
5.8. Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija
piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.
5.9. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai
un salīdzināšanai Komisija var pieaicināt ekspertu.
5.10. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt
pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā un neizskatīt piedāvājumu
nākamajā izvērtēšanas posmā.
5.11. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.
Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tās tiek labotas. Par kļūdu labojumu un laboto
piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.
Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā veiktos labojumus.
5.12. Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta pirmās daļā minēto apstākļu dēļ,
Komisija rīkojas atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma
48.pantam. Ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir
personālsabiedrība, atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma
9

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
iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā
kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu,
sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem
vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un
līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. Komisija uzticamības nodrošināšanai iesniegtos
pierādījumus vērtē atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma
49.pantā noteiktajam.
5.13. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkuma procedūru jebkurā no tās norises posmiem no
atklātā iepirkuma izsludināšanas brīža līdz Līguma noslēgšanas brīdim.
VI SADAĻA
PIELIKUMI
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

1.pielikums - Tehniskā specifikācija;
2.pielikums - Pieteikuma dalībai atklāta iepirkuma forma;
3.pielikums - Finanšu piedāvājuma forma;
4.pielikums - Līguma projekts.
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NOLIKUMA PIELIKUMI
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Atklāta iepirkuma LSEZ2018/21/K
nolikuma 1.pielikums
Tehniskā specifikācija
1. Pasūtītājs – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.
2. Iepirkuma priekšmets – jūras izpildījuma dzinējs ar reduktoru (150-180 ZS).
3. Darbu sastāvs un apjoms:
3.1. Esošā dzinēja ar reduktoru un dzinēja vadības /signalizācijas sistēmu demontāža.
3.2. Jaunā dzinēja ar reduktoru un dzinēja vadības /signalizācijas sistēmu uzstādīšana.
3.3. Darbu saskaņošana Latvijas Jūras administrācijā.
4. Īpašie nosacījumi.
4.1. Apgriezieniem un slodzei uz vārpstu jābūt identiskiem pašreiz esošajiem.
4.2. Apkopju izmaksas garantijas laikā (2 gadi).
4.3. Tehniskās apkopes, saskaņojot ar izpildītāju, var veikt kuģa mehāniķis.
4.4. Dzinēja un reduktora vadības un kontroles/signalizācijas panelis uzstādāms stūres mājā.
4.5. Visas demontētās konstrukcijas un materiāli, ko nav paredzēts atkārtoti izmantot, ir darbu
pasūtītāja īpašums.
4.6. Dzinējam jābūt hidromotora pievadam, ar ko tiek darbināta kuģa hidrauliskā sistēma.
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Atklāta iepirkuma LSEZ2018/21/K
2.pielikums
2018.gada ___._________
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei
Fēniksa ielā 4, Liepājā
LV-3401
Pretendenta pieteikums
dalībai atklāta iepirkuma procedūrā
Iesniedzot šo pieteikumu Pretendenta vārdā piesaku dalību atklātā iepirkuma procedūrā “ Naftasatkritumu savācēja “Pērkone” dzinēja ar reduktoru nomaiņa”, (id. Nr.LSEZ2018/21/K)
Pretendenta nosaukums __________________________________________________________
Uzņēmuma reģistrācijas Nr. ______________________________________________________
Banka ________________________________________________________________________
Bankas konts __________________________________________________________________
Juridiskā adrese ________________________________________________________________
Kontaktpersona ________________________________________________________________
(vārds uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese)

✓ Ar šo apliecinu, ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem iepirkuma procedūras
dokumentiem, 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.
✓ Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību
iesniegtā piedāvājuma sakarā.
✓ Apņemamies iepirkumā “Naftas-atkritumu savācēja “Pērkone” dzinēja ar reduktoru
nomaiņa” dzinēja un reduktora nomaiņas darbus veikt par:
Kopējā līgumcena (neskaitot PVN)
PVN
Kopā līguma summa (ar PVN)

___________________ EUR
___________________ EUR
___________________ EUR

✓ Ja mūsu piedāvājums būs ar viszemāko cenu, garantējam iepirkuma līguma saistību izpildi
pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
✓ Pretendenta rīcībā ir visi tehniskie un personāla resursi, lai kvalitatīvi un savlaicīgi
nodrošinātu pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus;
✓ 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.
✓ Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

___________________________________________________________
(personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats)
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Atklāta iepirkuma LSEZ2018/19/K
3.pielikums
Finanšu piedāvājums
Mēs piedāvājam veikt atklāta iepirkuma “Par tiesībām veikt darbus „Naftas-atkritumu savācēja
“Pērkone” dzinēja ar reduktoru nomaiņa” (Id.Nr.LSEZ2018/21/K) minētos darbus, saskaņā ar
nolikumu, tajā noteiktajā laikā un veidā.
Piedāvājam naftas-atkritumu savācēja “Pērkone” dzinēja ar reduktoru nomaiņas darbus par
līgumsummu:
Līguma summa EUR bez PVN
*
PVN 21%
Summa KOPĀ
*Cena, kas tiek vērtēta.
Apņemamies atklātā iepirkuma minētos darbus veikt 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā un
nodrošināt dzinējam ar redaktoru 2 (divu) gadu garantijas laiku pēc naftas-atkritumu savācēja
“Pērkone” dzinēja ar reduktoru pieņemšanas ekspluatācijā.
Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu
ietekmēt līgumsummu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums
tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu
piedāvājumam.
Apliecinām, ka mums ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti atklātā iepirkuma nolikumā
minētā darba veikšanai.
Apliecinām, ka tāmēs ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi,
riski un laika apstākļi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu
tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar
kura projektu esam iepazinušies un piekrītam.

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Pretendenta nosaukums:
Datums
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Atklāta iepirkuma LSEZ2018/21/K
4.pielikums
Līgums Nr.LSEZ2018/21/K
2018.gada ___.__________,
Liepājā
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde tās pārvaldnieka Jāņa Lapiņa personā, turpmāk
- Pasūtītājs, kurš darbojas uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikuma pamata,
no vienas puses, un <uzņēmēja pilns nosaukums un vadītāja vārds, uzvārds> personā, kurš
darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, turpmāk - Izpildītājs, no otras puses, abas puses
turpmāk kopā - Puses un katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūras ar
identifikācijas Nr. LSEZ2018/21/K rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu
līgumu (turpmāk tekstā Līgums).
1. Līguma priekšmets
1.1. Iepirkuma priekšmets ir Naftas-atkritumu savācēja “Pērkone” dzinēja ar reduktoru nomaiņa
(turpmāk tekstā Darbs).
1.2. Darbs paredz darbu izpildi Naftas-atkritumu savācēja “Pērkone” dzinēja ar reduktoru
nomaiņa atbilstoši iepirkuma procedūras (atklāta iepirkuma identifikācijas Nr.
LSEZ2018/21/K) dokumentos noteiktajam un Pasūtītāja noteiktajām prasībām.
1.3. 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, Klasifikācijas sabiedrības
un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
3. Līgumcena
3.1. Par Darba izpildi kvalitatīvi, pilnā apjomā un atbilstoši Līguma nosacījumiem Pasūtītājs
samaksā Izpildītājam līgumcenu ................... EUR (.............................) apmērā. Pievienotās
vērtības nodokli.
3.2. Pēc Līguma parakstīšanas, avansa rēķina un bankas bezierunu neatsaucamas avansa
garantijas (kuru Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam kopā ar avansa rēķinu atbilstoši Pasūtītāja
prasībām) saņemšanas, Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā samaksā Izpildītājam
avansu, kas nepārsniedz 20% (divdesmit procentus) no līgumcenas.
3.3. Par neparedzētiem darbiem tiks atzīti un apmaksāti tikai tie darbi, kas nav paredzēti Darbu
tāmē, bet kas atklāsies Līguma izpildes laikā un iepriekš nebija iespējams konstatēt vai
paredzēt šādu darbu nepieciešamību. Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs
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kļūdījies darbu, materiālu vai būvizstrādājumu cenu, darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos,
papildus izdevumi netiks apmaksāti.
4. Darba izpildes termiņi
4.1. Darbu veikšanu termiņš 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas no dzinēja ar reduktoru piegādes
un darbu saskaņošanas Latvijas Jūras administrācijā. Nepieciešamie dokumenti, kas attiecas
uz Izpildītāju būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. civiltiesiskās un būvniecību
visu risku apdrošināšanas polises dokumenti par Apakšuzņēmējiem, u.c.), jāiesniedz ne
vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.
4.2. Izpildītājam līdz Līguma noslēgšanai Pasūtītājam jāiesniedz sekojoša dokumentācija:
4.2.1.dzinēja un reduktora rezerves daļu katalogs;
4.2.2.dzinēja un reduktora remonta un apkalpošanas instrukcijas.
4.3. Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu.
4.4. Ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod
Pasūtītājam nododot Darbus Pasūtītajam.
4.3. Pasūtītājs apliecina, ka ir gatavs ar Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu nodot Objektu,
atbildību par to un uzturēšanu aktā noteiktā apjomā Izpildītājam 7 (septiņu) dienu laikā pēc
Līguma parakstīšanas. Par nodošanas datumu tiek uzskatīts starp Pusēm parakstītā
nodošanas – pieņemšanas akta datums.
4.4. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja:
4.4.1. Pasūtītājs liedz piekļūšanu Objektam pēc Līguma 4.4. punktā minētā Objekta
nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas datuma.
4.4.2. Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu
dēļ.
4.4.3. Darba veikšanu ir kavējuši no Izpildītāja neatkarīgi apstākļi, tai skaitā būtiski
specifikāciju (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu), darba apjomu vai rasējumu
grozījumi, vai neatbilstības, kas nav Izpildītāja projektētas vai radītas.
5. Maksājumu kārtība un dokumenti
5.1. Avansa samaksa notiek atbilstoši šī Līguma 3.2.punktam.
5.2. Līgumsodu un tiešos zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no
Izpildītājam paredzētā maksājuma.
5.3. 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. Klasifikācijas Sabiedrības lēmumi
Klasifikācijas Sabiedrības lēmumi attiecībā uz Darbu atbilstību vai neatbilstību tiem
likumiem un noteikumiem, kuru ievērošanu uzrauga attiecīgā Klasifikācijas Sabiedrība ir
galīgi un abām pusēm saistoši.

7. Paziņojumi un informēšana
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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
2 (divu) 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 2 (divu) 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) dienu laikā no konstatācijas jāziņo Izpildītājam par
Darba veikšanas laikā konstatētiem Defektiem, ja tādi tiek konstatēti.
7.5. Darbu veikšanas laikā Izpildītājs savlaicīgi informē Pasūtītāja pārstāvi par nozīmīgām kuģa
mehānismu pārbaudēm, lai Pasūtītājam būtu iespēja piedalīties šādās pārbaudēs.
7.6. Izpildītājs nosūta Pasūtītāja pārstāvim dzinēja ar reduktoru uzstādīšanas rasējumu, kā arī to
raksturojuma dokumentācijas kopijas atbilstoši specifikacijai, apstiprināšanai.
7.7. Visas pārbaudes jāveic Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē, lai pārliecināatos par kuģa
mehānismu pareizu funkcionēšanu un atbilstību ekspluatācijas prasībām, kas noteiktas šajā
Līgumā un specifikācijās;

8. Apakšuzņēmēju darbs
8.1. Darba veikšanai Izpildītājs drīkst piesaistīt Apakšuzņēmēju/us.
8.2. 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, nomaiņa drīkst notikt tikai ar Pasūtītāja rakstveida
piekrišanu. Pasūtītāja rakstveida piekrišana tiks dota, ja attiecībā uz Apakšuzņēmēju netiks
konstatēti iepirkuma procedūras dokumentos minētie izslēgšanas nosacījumiem.
8.3. 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 prasības, spēkā esošus normatīvus un standartus,
darba drošības un tehniskās normas. Nododot Darbus Pasūtītājam, Izpildītājs nodod visu
izpilddokumentāciju par Līguma priekšmetu un visus nepieciešamos atzinumus par
izpildītajiem darbiem.
9.2. Izpildītājs saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbild par visiem tiešajiem
zaudējumiem Pasūtītājam un trešajām personām, kas radušies Līguma neizpildes vai
nepienācīgas izpildes dēļ.
9.3. Izpildītājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par prasībām, tiesvedību un zaudējumiem, kas
attiecas uz Izpildītāju, ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no minēto gadījumu iestāšanās
brīža.
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9.4. 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.
10. Izpildītāja garantijas un apdrošināšana
10.1. Veiktā Darba garantijas laiks atbilstošs Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem – 2 (divi)
gadi no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas brīža.
10.2. Nododot Darbus, Izpildītājs uzņemas šajā sadaļā noteiktās garantiju saistības.
10.3. Garantija tiek piemērota uzstādītajiem dzinējam un reduktoram, kā arī Izpildītāja veiktajiem
darbiem.
10.4. Izpildītājs pats par saviem līdzekļiem, novērš Pasūtītāja rakstiskā veidā dzinēja un/vai
reduktora garantijas laikā konstatētos defektus, vai, ja nepieciešams, nomaina bojātās
detaļas, un/vai uzstādītos dzinēju vai reduktoru, kas konstatēti 24 mēnešu (divdesmit četru
mēnešu) laikā no Darbu nodošanas brīža, ar nosacījumu, ka par attiecīgo bojājumu vai
defektu Izpildītājs rakstiskā veidā ticis informēts 10 dienu laikā no bojājuma vai defekta
konstatēšanas brīža, ja defektu novēršanai ir nepieciešamas kuģi transportēt, tos apmaksā
Izpildītājs;
10.5. Garantijas laikā jānodrošina remont-speciālistu ierašanās 48 stundu laikā. Gadījumos kad,
Izpildītājs nevar nodrošināt remont-speciālistu ierašanos 48 stundu laikā, šādos gadījumos
remont-speciālistu ierašanas laiks jāsaskaņo ar Pasūtītaja pārstāvi.
10.6. Izpildītāja atbildība aprobežojas tikai ar iepriekš minēto saistību apjomu un izpildes
termiņiem, un Izpildītājs, kā arī tā apakšuzņēmēji un/vai piegādātāji nenes atbildību par
jebkāda veida turpmākajiem tiešajiem vai netiešajiem zaudējumiem, soda naudām vai
izdevumiem, kas jebkādā veidā varētu izrietēt vai būt saistīti ar tiem defektiem, kas varētu
rasties Naftas-atkritumu savācēja “Pērkone” normālas ekspluatācijas procesā, dzinēja
pārslodzes gadījumā, kā arī Naftas-atkritumu savācēja “Pērkone” nepareizas vadības vai
nolaidības, kā arī nepareizas mehanismu apkopes rezultātā;
10.7. Rezerves daļu nomaiņa vai remontdarbi, kas veikti saskaņā ar Izpildītāja garantijas saistību
pildīšanu, jāveic tādā kārtībā, kā noteikts šajā punktā, ar nosacījumu, ka garantijas periods
iepriekš minētajiem rezerves daļu nomaiņas un remontdarbu veikšanai iestājas no darbu
pabeigšanas brīža, kā arī, ar nosacījumu, ka garantijas periods nepārsniedz divu gadu termiņu
pēc Darbu nodošanas Pasūtītājam;
10.8. Gadījumā, ja ražotāja vai dažādu mašīnu, materiālu, iekārtu un aprīkojuma piegādātāju
garantijas termiņš pārsniedz iepriekš minēto garantijas periodu, Izpildītājam, ciktāl tas
atkarīgs no viņa, šādu pagarināto garantiju termiņu Pasūtītājam jānodrošina;
10.9. Izpildītājam ir tiesības pašam par saviem līdzekļiem pārbaudīt Pasūtītāja sūdzību pamatotību
vai nu apmeklējot Naftas-atkritumu savācēja “Pērkone” (netraucējot Naftas-atkritumu
savācēja “Pērkone” normālu funkcionēšanu un ekspluatāciju), nosūtot uz Naftas-atkritumu
savācēja “Pērkone” savu pilnvaroto pārstāvi, vai, gadījumos, ja to darīt ir pietiekami ērti,
bojāto mehānismu vai mezglu demontējot un nosūtot uz Izpildītāja remontrūpnīcu
pārbaudei.

11. Darba pabeigšana un nodošana-pieņemšana
4

11.1. Ja pabeidzot parbaudes Izpildītājs un Pasūtītājs nonāk pie slēdziena, ka veiktie darbi atbilst
Līgumā noteiktajām prasībām, tiek sastādīts darbu pieņemšanas-nodošanas akts.
11.2. Ja pārbaudes rezultāti liecina par to, ka dzinēja un/vai reduktora darbība neatbilst šī Līguma
prasībām, Izpildītājs veic visu nepieciešamo, lai šādu neatbilstību novērstu. Kad Izpildītājs
novērsis konstatētās nepilnības, tas informē Pasūtītāju, norādot, ka Darbi ir gatavi nodošanai.
Savukārt, Pasūtītājs, saņemot šādu paziņojumu, informē Izpildītāju par to, vai tas Darbus
pieņem, vai atsakās to pieņemt.
11.3. Ja Pasūtītājs kādu iemeslu dēļ atsakās pieņemt Darbus, tas savā atteikumā norāda detalizētu
pamatojumu un iemeslus.
11.4. Pasūtītājam nav tiesības atteikties pieņemt veiktos darbus, ja tie veikti saskaņā ar šī Līguma
noteikumiem, izņemot gadījumus, kad Klasifikācijas Sabiedrība un/vai Regulējošā iestāde
ir konstatējušas būtiskas nepilnības, snieguši pamatotus ieteikumus vai rekomendācijas, kas
ir saistošas abām pusēm un nepieļauj Naftas-atkritumu savācēja “Pērkone” izmantošanu.
11.5. Ja nepilnības, ieteikumi vai rekomendācijas ir maznozīmīgas un nerada šķēršļus Naftasatkritumu savācēja “Pērkone” drošai izmantošanai, var pieņemt veiktos Darbus Izpildītājam
rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, ka Izpildītājs apņemas pats par saviem līdzekļiem pēc
iespējas drīzākā laikā novērst konstatētās nepilnības, vai izpildīt citas prasības vēlākais līdz
garantijas termiņa beigām.
12. Pušu pārstāvji
Izpildītāja personālu, 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.
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 2 (divu) 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.
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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.
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. Atklāto Defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu.
13.8.5. Objektā veicamo darbu drošības tehniku, ugunsdrošību un citiem pasākumiem
atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
13.8.6. Sākot ar Līguma spēkā stāšanās brīdi līdz Līgumā paredzētā Darba pabeigšanai un
nodošanai Pasūtītājam Izpildītājs ir atbildīgs par visu Līguma izpildei nepieciešamo
un izmantojamo īpašumu, materiāliem, iekārtām, konstrukcijām. 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.
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 10 (desmit) 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.
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 1 (vienu) kalendāra mēnesi.
14.3.5. Ja pietiekamā apmērā neizdodas piesaistīt finansējumu Darba izpildei.
14.4. 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.
14.5. 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.
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14.6. 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. Ja tiek veiktas izmaiņas projekta dokumentācijā, Pasūtītājs ir tiesīgs rakstveidā pieprasīt, lai
tiek veiktas izmaiņas Darbos, to rezultātā. Pēc šāda pieprasījuma saņemšanas Izpildītājam ir
pienākums izdarīt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas veicamajos Darbos, to rezultātā.
Izmaiņas nevar attiekties uz tām prasībām, kas sākotnēji ir noteiktas iepirkuma procedūras
dokumentācijā. Ja Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas neprasa būtiskas izmaiņas (vairāk kā 5%
(piecus procentus)) Darbu apjomā, Izpildītāja pienākums ir veikt Pasūtītāja pieprasītās
izmaiņas, bet Izpildītājam šādā gadījumā ir tiesības uz Darbu izpildes kalendārā laika grafikā
noteiktā termiņa pagarinājumu, par kuru Puses vienojas atsevišķi.
Lai izvairītos no domstarpībām, Puses apliecina, ka šī Līguma punkta noteikumi nav
attiecināmi uz situācijām, kad izmaiņas tiek pieprasītas sakarā ar Izpildītāja nepienācīgi
veiktiem pienākumiem un/vai kompetentu valsts vai pašvaldības iestāžu vai amatpersonu
prasībām, un/vai izmaiņām normatīvajos aktos, jo šajos gadījumos Izpildītājs nepieciešamās
izmaiņas veic bez tiesībām uz izmaiņām Darbu izpildes termiņos un/vai atlīdzības apmērā.

16. Citi noteikumi
16.1. 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.
16.2. 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.
16.3. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un
neatņemama sastāvdaļa:
16.3.1. Tehniskā specifikācija – 1.pielikums uz __ (...........) lapām.
16.3.2. Finanšu piedāvājums – 2.pielikums uz __ (..........) lapām.
16.4. 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
Pasūtītājs

Izpildītājs

Liepājas speciālās ekonomiskās
zonas pārvalde

Nodokļu maksātāja reģ.
Nr.

9000329402

Adrese

Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401
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Bankas nosaukums

AS “Swedbank”

Bankas kods

HABALV22

Bankas konta Nr.

LV12HABA0001407037000

Pušu paraksti:
Pasūtītājs

Izpildītājs

___________________________

___________________________

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
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