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1. Ievads  

Salacgrīvas ostas pārvalde (turpmāk - pasūtītājs) aicina piegādātājus iesniegt 

piedāvājumus saskaņā ar atklātas iepirkuma procedūras „Par tiesībām veikt 

Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes nr.3. pārbūves būvprojekta izstrādi un 

autoruzraudzību” nolikuma (turpmāk - nolikums) noteikumiem.   

2. Pasūtītājs 

  

Pasūtītājs Salacgrīvas ostas pārvalde 

Juridiskā adrese Rīgas iela 2, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV4033 

Biroja adrese Pērnavas iela 3, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV4033 

PVN reģistrācijas 
numurs 

LV90000462446 

Bankas nosaukums AS "Citadeles banka" 

Norēķinu konti LV98PARX0002241940023 

Bankas kods PARXLV22 

Pasūtītāja kontakti e-pasta adrese: port@salacgrivaport.lv  

telefons: +(371) 29262429 fakss: +(371) 64071110 

Kontaktpersona Ivo Īstenais, ostas pārvaldnieks 

 

3. Vispārīgā informācija  

3.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: SOP 2015/03 EJZF. 

3.2. Nolikumā lietoti termini:  

3.2.1. iepirkumu komisija - ar Salacgrīvas ostas pārvaldes izveidota komisija, kas 

izvērtē pretendentu iesniegtos piedāvājumus (turpmāk - komisija);  

3.2.2. piegādātājs - fiziskā vai juridiskā persona vai publiskā institūcija, šādu 

personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt 

pakalpojumus;  

3.2.3.  pretendents - piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu;  

3.2.4. piedāvājums - pretendenta rakstveida dokuments, kas sagatavots atbilstoši 

nolikuma noteikumiem, un satur finanšu piedāvājumu, tehnisko 

piedāvājumu un citus prasītos dokumentus un informāciju.  

3.3. Pretendenta piedāvājums ir spēkā un saistošs tā iesniedzējam līdz iepirkuma 

līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas pēc 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

4. Iepirkuma procedūras nolikuma saņemšana  

4.1. Atklātas iepirkuma procedūras nolikumu piegādātāji var saņemt:  

mailto:port@salacgrivaport.lv
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4.1.1. elektroniski  - Salacgrīvas ostas  pārvaldes  interneta mājas lapā 

www.salacgrivaport.lv sadaļā Iepirkumi 2015;  

5. Informācijas apmaiņa  

5.1. Ieinteresētais piegādātājs var iesniegt pasūtītājam rakstisku iesniegumu ar 

lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumu. Iesniegums jānosūta pa faksu +(371) 

64071110 vai e-pastu port@salacgrivaport.lv . Iesniegumā jābūt norādītiem 

iesniedzēja rekvizītiem un personas, kura parakstījusi iesniegumu, amata 

nosaukumam, vārdam un uzvārdam. Ārpus Salacgrīvas ostas pārvaldes noteiktā 

darba laika (plkst.8:00 - 17:00) saņemtajiem iesniegumiem, kas nosūtīti pa faksu 

vai e-pastu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.  

5.2.  Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumā 

noteiktajām prasībām, pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 

piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.   

5.3. Vienlaicīgi ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kurš uzdevis 

jautājumu, pasūtītājs iesniegto jautājumu un pasūtītāja atbildi publicē 

Salacgrīvas ostas pārvaldes interneta mājas lapas sadaļā www.salacgrivaport.lv/ 

Iepirkumi 2015. 

5.4.  Ja iepirkuma procedūras nolikumā ir veikti grozījumi, informācija tiek publicēta 

Salacgrīvas ostas pārvaldes interneta mājas lapas sadaļā www.salacgrivaport.lv 

Iepirkumi 2015 .  

5.5.  Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie piegādātāji ir saņēmuši papildu informāciju, 

grozījumus, papildinājumus, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto 

piegādātāju jautājumiem, ja pasūtītājs to ir publicējis Salacgrīvas ostas pārvaldes 

interneta mājas lapas sadaļā www.salacgrivaport.lv Iepirkumi 2015.  Pasūtītāja 

sniegtā papildus informācija un grozījumi iepirkuma dokumentos ir iepirkuma 

dokumentu neatņemama sastāvdaļa, un tie ir saistoši piegādātājam.   

5.6.  Informācijas apmaiņa iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā.  

6. Informācija par iepirkuma priekšmetu  

6.1.  Iepirkuma priekšmets ir būvprojekta projekta izstrāde zvejas kuģu piestātnes nr.3 

pārbūvei saskaņā ar tehniskās specifikācijas (nolikuma 3.pielikums) prasībām 

un būvprojektu minimālā sastāvā (nolikuma 7.pielikums), un autoruzraudzības 

veikšanu piestātnes nr.3 pārbūves laikā. 

6.2.  CPV kodi: 71242000-6  Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana (Project 

and design preparation, estimation of costs), 71248000-8 Projekta un 

dokumentācijas uzraudzība (Supervision of project and documentation). 

6.3. Darbu izpildes termiņš būvprojekta izstrādei – 4 (četri) mēneši pēc līguma abpusējās 

parakstīšanas.  

6.4. Darba izpildes termiņš autoruzraudzībai – 2016 – 2017.gadi atbilstoši būvniecības 

procesa ilgumam. 

http://www.salacgrivaport.lv/
http://www.rop.lv/lv/par-ostu/iepirkumi.html
mailto:port@salacgrivaport.lv
http://www.salacgrivaport.lv/
http://www.salacgrivaport.lv/
http://www.salacgrivaport.lv/


ATKLĀTĀ IEPIRKUMA PROCEDŪRA “PAR TIESĪBĀM VEIKT SALACGRĪVAS OSTAS ZVEJAS KUĢU  

PIESTĀTNES NR.3 PĀRBŪVES BŪVPROJEKTA IZSTRĀDI UN AUTORUZRAUDZĪBU” NOLIKUMS 

IDENTIFIKĀCIJAS NR. SOP 2015/03 EJZF 

5  

  

6.5. Avansa apmērs būvprojekta izstrādei nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procenti) no 

piedāvātās līguma summas. Autoruzraudzības darbiem avanss netiek piemērots. 

7. Dalības nosacījumi un iesniedzamie dokumenti   

7.1. Lai piedalītos iepirkuma procedūrā, piegādātājs iesniedz pieteikumu dalībai 

iepirkuma procedūrā un finanšu piedāvājumu (turpmāk - pieteikums), kas 

sagatavots un aizpildīts atbilstoši nolikumam 1.pielikumā pievienotajai veidnei.   

Pieteikumu paraksta personas, kurām ir pretendenta pārstāvības tiesības, vai tā 

pilnvarotā persona. Personu apvienības gadījumā pieteikumu paraksta persona, 

kura ir personu apvienības pilnvarotā persona. Ja pieteikuma paraksta 

pretendenta pilnvarots pārstāvis vai personu apvienības pilnvarotā persona, tad 

pieteikumam nepieciešams pievienot dokumentu, kas apliecina attiecīgās 

personas tiesības parakstīt pieteikumu.  

7.2. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā, kas noteikti saskaņā ar Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.pantu un dokumenti, kas 

iesniedzami, lai pārliecinātos, ka pretendents atbilst šiem nosacījumiem:  

 

 

Nolikuma  

punkts  

Nosacījumi dalībai iepirkuma 

procedūrā, kas noteikti saskaņā 

ar Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 

42.pantu.  

Dokuments vai iesniedzamā 

informācija, kas nepieciešama, lai 

pretendentu novērtētu saskaņā ar 

minētajām prasībām.  

Sniegto informāciju iepirkuma 

komisija pārbauda publiskās datu 

bāzēs.  

7.2.1.  Pretendents (personu apvienības 

gadījumā katrs dalībnieks) ir 

reģistrēts attiecīgā (reģistrācijas) 

valstī likumā noteiktajā kārtībā.  

Iepirkuma komisija publiskajos valsts 

reģistros pārliecinās, ka pretendents 

vēl joprojām pastāv un tā darbība nav 

izbeigta.  

Ja pretendents, vai personai, uz kuras 

iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām, ir reģistrēts 

ārvalstīs - pretendents iesniedz 

attiecīgas ārvalsts institūcijas 

izsniegtu reģistrācijas apliecības 

kopiju vai izziņu.  
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7.2.2.  Pretendents vai persona, kurai ir 

pretendenta pārstāvības tiesības 
vai lēmuma pieņemšanas vai 

uzraudzības tiesības attiecībā uz 
šo pretendentu, ar tādu tiesas 

spriedumu vai prokurora 
priekšrakstu par sodu, kas 

stājies spēkā un kļuvis 
neapstrīdams, nav atzīta par 

vainīgu koruptīva rakstura 

noziedzīgos nodarījumos, 

krāpnieciskās darbībās finanšu 
jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijā vai līdzdalībā 
noziedzīgā organizācijā vai no 

dienas, kad kļuvis 
neapstrīdams tiesas 

spriedums vai prokurora 
priekšraksts par sodu saistībā 

ar minētajiem pārkāpumiem, 
līdz piedāvājuma iesniegšanas 

dienai ir pagājuši trīs gadi  

Pretendenta vai personas, kurai ir 

pretendenta pārstāvības tiesības vai 

lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības 

tiesības attiecībā uz šo pretendentu, 

parakstīts apliecinājums 

(pieteikums dalībai iepirkuma 

procedūrā (1.pielikums)),, ka 

pretendents ar tādu tiesas spriedumu 

vai prokurora priekšrakstu par sodu, 

kas stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu 

koruptīva rakstura noziedzīgos 

nodarījumos, krāpnieciskās darbībās 

finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijā, vai līdzdalībā 

noziedzīgā organizācijā, vai no dienas, 

kad kļuvis neapstrīdams tiesas 

spriedums vai prokurora priekšraksts 

par sodu saistībā ar minētajiem 

pārkāpumiem, līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs 

gadi. 

7.2.3. Pretendents ar tādu 
kompetentas institūcijas 

lēmumu vai tiesas spriedumu, 
kas stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams, nav atzīts par 
vainīgu darba tiesību būtiskā 

pārkāpumā, kas izpaužas kā 
vienas personas nodarbināšana 

bez rakstveida darba līguma 
noslēgšanas, ja tā konstatēta 

atkārtoti gada laikā, vai divu vai 

vairāku personu vienlaicīga 

nodarbināšana bez rakstveida 
darba līguma noslēgšanas vai 

no dienas, kad kļuvis 
neapstrīdams tiesas 

spriedums vai citas 
kompetentas institūcijas 

pieņemtais lēmums saistībā ar 
minētajiem pārkāpumiem, līdz 

Piedāvājuma iesniegšanas 
dienai ir pagājuši 18 mēneši; 

Izmantojot Valsts darba inspekcijas 

izstrādāto e-pakalpojumu - „Izziņa par 

darba tiesību būtiskiem 

pārkāpumiem”, vietnē 

https://www.latvija.lv/Epakalpojumi

/EP87/Apraksts 

iepirkuma komisija par pretendentu 

pieprasa izziņu „Par sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

procedūru”, kura apliecina, ka Valsts 

darba inspekcija Latvijas Republikas 

teritorijā pēdējo 18 mēnešu laikā nav 

konstatējusi darba tiesību būtiskus 

pārkāpumus, kas izpaužas kā vienas 

personas nodarbināšana bez 

rakstveida darba līguma noslēgšanas, 

ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā 

vai divu vai vairāku personu 

nodarbināšanā bez rakstveida darba 

līguma noslēgšanas, kā arī darba 

inspekcijas rīcībā nav informācijas par 

iepriekš minētajiem darba tiesību 

pārkāpumiem ārvalstīs.  

https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP87/Apraksts
https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP87/Apraksts
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Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam 

jāiesniedz attiecīgās valsts 

kompetentas institūcijas izziņa, ka 

Pretendents nav atzīts par vainīgu 

darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas 

izpaužas kā vienas personas 

nodarbināšana bez rakstveida darba 

līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta 

atkārtoti gada laikā vai divu vai 

vairāku personu nodarbināšanā bez 

rakstveida darba līguma noslēgšanas. 

 

7.2.4. Pretendents ar tādu 
kompetentas institūcijas 

lēmumu vai tiesas spriedumu, 
kas stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams, nav atzīts par 
vainīgu konkurences tiesību 

pārkāpumā, kas izpaužas kā 
vertikālā vienošanās, kuras 

mērķis ir ierobežot pircēja 
iespēju noteikt tālākpārdošanas 

cenu, vai horizontālā karteļa 
vienošanās, izņemot gadījumu, 

kad attiecīgā institūcija, 
konstatējot konkurences tiesību 

pārkāpumu, pretendentu ir 
atbrīvojusi no naudas soda vai 

no dienas, kad kļuvis 
neapstrīdams tiesas 

spriedums vai citas 
kompetentas institūcijas 

pieņemtais lēmums saistībā ar 
minētajiem pārkāpumiem, līdz 

Piedāvājuma iesniegšanas 
dienai ir pagājuši 12 mēneši. 

Konkurences  padomes  tīmekļa 

 vietnē  

(http://kp.gov.lv/lv/konkurences-

padomeslemumi) komisija pārliecinās 

par to, ka piegādātājs nav atzīts par 

vainīgu norādītajos konkurences 

tiesību pārkāpumos.   

Pretendenta vai personas, kurai ir 

pretendenta pārstāvības tiesības vai 

lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības 

tiesības attiecībā uz šo pretendentu, 

parakstīts apliecinājums 

(pieteikums dalībai iepirkuma 

procedūrā (1.pielikums)), ka 

pretendents ar tādu kompetentas 

institūcijas lēmumu vai tiesas 

spriedumu, kas stājies spēkā un 

kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par 

vainīgu konkurences tiesību 

pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā 

vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot 

pircēja iespēju noteikt 

tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā 

karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, 

kad attiecīgā institūcija, konstatējot 

konkurences tiesību pārkāpumu, 

pretendentu ir atbrīvojusi no naudas 

soda vai no dienas, kad kļuvis 

neapstrīdams tiesas spriedums vai 

citas kompetentas institūcijas 

pieņemtais lēmums saistībā ar 

minētajiem pārkāpumiem, līdz 

Piedāvājuma iesniegšanas dienai ir 

pagājuši 12 mēneši. 

 

http://kp.gov.lv/lv/konkurences-padomes-lemumi
http://kp.gov.lv/lv/konkurences-padomes-lemumi
http://kp.gov.lv/lv/konkurences-padomes-lemumi
http://kp.gov.lv/lv/konkurences-padomes-lemumi
http://kp.gov.lv/lv/konkurences-padomes-lemumi
http://kp.gov.lv/lv/konkurences-padomes-lemumi
http://kp.gov.lv/lv/konkurences-padomes-lemumi
http://kp.gov.lv/lv/konkurences-padomes-lemumi
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7.2.5. Nav pasludināts pretendenta 

maksātnespējas process, 
apturēta vai pārtraukta 

pretendenta saimnieciskā 
darbība, uzsākta tiesvedība par 

pretendenta bankrotu vai tiek 
konstatēts, ka līdz 

paredzamajam līguma izpildes 
beigu termiņam pretendents būs 

likvidēts. 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu 
dienesta mājas lapā internetā 
pieejamajā reģistrā „Nodokļu 
maksātāju saraksts ar informāciju par 
saimnieciskās darbības apturēšanu” 
http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/SD
A/List iepirkuma komisija pārliecinās 
par to, ka pretendentam nav apturēta 
saimnieciskā darbība. Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistra 
maksātnespējas reģistrā 
https://ws.ur.gov.lv/urpubl?act=MN
P_PSEAR 

CH iepirkuma komisija pārliecinās ka 

pretendentam nav pasludināts 

maksātnespējas process. 

 

7.2.6.  Pretendentam Latvijā un valstī, 

kurā tas reģistrēts vai kurā 

atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta 

(ja tas nav reģistrēts Latvijā vai 

tā pastāvīgā dzīvesvieta nav 

Latvijā), nav nodokļu parādi, 

tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi, kas kopsummā 

katrā valstī pārsniedz 150 eiro.  

Informāciju par pretendenta nodokļu 

parādiem Latvijā, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādiem, pasūtītājs iegūst 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu 

dienesta administrētā nodokļu 

parādnieku  datubāzē  

http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/NP

AR#   

Ja pretendents, vai personai, uz kuras 

iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām, ir reģistrēts 

ārvalstīs vai tā pastāvīgā dzīvesvieta ir 

ārpus Latvijas, tas iesniedz izziņu, 

kas izdota ne agrāk kā trīs mēnešus 

pirms piedāvājuma iesniegšanas 

dienas un sastādīta saskaņā ar 

piegādātāja reģistrācijas valsts 

normatīvajiem aktiem, ka 

piegādātājam attiecīgajā ārvalstī nav 

nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādu, kas kopsummā 

pārsniedz 150 eiro.   

 

http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/SDA/List
http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/SDA/List
http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/SDA/List
https://ws.ur.gov.lv/urpubl?act=MNP_PSEARCH
https://ws.ur.gov.lv/urpubl?act=MNP_PSEARCH
https://ws.ur.gov.lv/urpubl?act=MNP_PSEARCH
https://ws.ur.gov.lv/urpubl?act=MNP_PSEARCH
http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/NPAR
http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/NPAR
http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/NPAR
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7.3. Nolikuma 7.2.punkta apakšpunktos noteiktās izziņas un citus dokumentus, 

kurus izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti 

ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas.  

7.4. Visi nolikuma 7.2.punktā minētie dalības nosacījumi attiecas arī uz Pretendenta 

norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Šīs 

prasības attiecās arī uz visiem personu apvienības dalībniekiem, ja piedāvājumu 

iesniedz personu apvienība.  

8. Kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti   

8.1. Lai kvalificētos dalībai iepirkuma procedūrā, pretendents ar iesniegtajiem 

dokumentiem apliecina savas tehniskās un profesionālās spējas līguma saistību 

izpildei un atbilstību šādam minimālo spēju līmenim:  

 

 

Nolikuma   

punkts  

Noteiktās kvalifikācijas prasības 
pretendenta profesionālajai  

atbilstībai, kā arī tehniskajām un 

profesionālajām spējām  

Dokuments vai iesniedzamā 

informācija, kas nepieciešama, lai  

Pretendentu novērtētu saskaņā ar 

noteiktajām prasībām  

8.1.1.  Pretendents ir reģistrēts Latvijas  

Republikas Ekonomikas 

ministrijas Būvkomersantu 

reģistrā ar komercdarbības jomu 

jūras hidrotehnisko būvju 

projektēšanā. Darbu izpildei 

pretendents var nodrošināt jūras 

hidrotehnisko būvju projektēšanas 

jomā sertificētu speciālistu.  

Sniegto informāciju komisija 

pārbauda Būvniecības 

informācijas sistēmā internetā 

pieejamajā būvkomersntu 

reģistrā  

https://bis.gov.lv/bisp/lv/constr

uction_merchants  un 

būvspeciālistu  reģistrā  

https://bis.gov.lv/bisp/lv/special

ist_certificates  

  

8.1.2.  Iepriekšējo trīs gadu laikā pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām, pretendents ir izstrādājis 

un saskaņojis atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām vismaz trīs 

piestātņu pārbūves vai jaunbūves 

būvprojektus, no kuriem vismaz 

vienā būvprojektā ir projektēta 

enkurotu pāļu sienas piestātne 

vismaz 100 m garumā.  

Pretendents iesniedz informāciju 

par būtiskākajiem sniegtajiem 

projektēšanas pakalpojumiem ne 

vairāk kā trijos iepriekšējos 

gados, norādot summas, laiku un 

saņēmējus (publiskas vai 

privātas personas). Informācijai 

pievieno projektu pasūtītāju 

atsauksmes.   

https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchants
https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchants
https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchants
https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates
https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates
https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates
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8.1.3.  Būvprojekta izstrādei pretendents 

var nodrošināt būvprojekta 

vadītāju, kuram ir šāda 

kompetence un profesionālā 

pieredze:   

• Speciālists ir sertificēts jūras 

hidrotehnisko būvju 

projektēšanā;  

• Iepriekšējo trīs gadu laikā pirms 

piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām speciālists ir 

bijis būvprojekta vadītājs vai 

būvprojekta daļas vadītājs 

vismaz trīs piestātņu pārbūves 

vai jaunbūves būvprojektos, no 

kuriem vismaz vienā 

būvprojektā ir projektēta 

enkurotu pāļu sienas piestātne 

vismaz 80 m garumā. 

Pretendents iesniedz informāciju 

par iesaistīto būvprojekta 

vadītāju, norādot profesionālo 

kvalifikāciju, kā arī iesniedz 

informāciju, kas apliecina 

pretendenta pieredzes atbilstību 

noteiktajām kvalifikācijas 

prasībām.  

Speciālistiem, kuru profesionālā 

kvalifikācija iegūta ārzemēs, 

jāiesniedz Latvijas Republikas 

kompetentas institūcijas izdota 

profesionālās kvalifikācijas 

atzīšanas apliecība vai sertifikāts, 

vai arī cits dokuments, kas 

apliecina ārvalstīs iegūtās 

izglītības un profesionālās 

kvalifikācijas atbilstību Latvijas 

Republikā noteiktajām prasībām.  

Sniegto informāciju komisija 

pārbauda Būvniecības 

informācijas sistēmā internetā 

pieejamajā būvspeciālistu reģistrā  

https://bis.gov.lv/bisp/lv/speci

alist_certificates  

  

8.2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja tiek 

konstatēts, ka pretendents neatbilst kādam no iepriekš noteiktajiem dalības 

nosacījumiem vai kvalifikācijas prasībām, ir iesniedzis nepatiesu informāciju 

kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis prasīto informāciju.  

9. Piedāvājuma noformējums   

9.1. Piedāvājumam, tajā ietvertajiem dokumentiem un to kopijām jābūt noformētiem 

atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28. septembra noteikumiem Nr. 916 

“Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.  

9.2. Piedāvājumam jābūt sagatavotam latviešu valodā, tam jābūt skaidri salasāmam, 

bez labojumiem un dzēsumiem. Dokumentam, kas iesniegts citas valsts valodā, 

jāpievieno pretendenta apliecināts šī dokumenta 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.  

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates
https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates
https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates
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9.3. Piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs. Lapām jābūt numurētām. Visiem 

piedāvājuma materiāliem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) un noformētiem tā, 

lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot caurauklojumu un/vai tā 

nostiprinājumu.  

9.4. Piedāvājumam jāpievieno elektronisks informācijas nesējs (piemēram CD vai USB 

zibatmiņa) kas satur visas, PDF formātā ieskenētas, piedāvājuma lapas.  

9.5. Pretendenta pienākums ir nodrošināt piedāvājuma drošu iesaiņojumu, lai tam 

nevarētu piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.  

9.6. Uz iepakojuma (aploksnes) jānorāda:  

9.6.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Salacgrīvas ostas pārvalde, Pērnavas 

iela 3,  Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033, Latvija;  

9.6.2. Piedāvājums atklātai iepirkuma procedūrai „Par tiesībām veikt 

Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 būvprojekta izstrādi un 

autoruzraudzību” (iepirkuma identifikācijas Nr. SOP 2015/03 EJZF);  

9.6.3. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese (juridiskā un 

faktiskā adrese) un tālruņa numurs.  

9.6.4. Atzīme: „KONFIDENCIĀLS, neatvērt līdz 2016.gada 12.janvārim plkst. 

1000”  

9.7. Ja aploksne (iesaiņojums) nav noformēta atbilstoši nolikuma 9.5. vai 9.6. punkta 

prasībām, pasūtītājs neuzņemas atbildību par piedāvājuma nesaņemšanu vai 

neatļautu atvēršanu.  

9.8. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu 

un iesniegšanu pasūtītājam.   

10. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība.  

10.1. Pretendenti piedāvājumu var iesniegt līdz 2016.gada 12.janvārim plkst. 1000 

Salacgrīvas ostas pārvaldē, Pērnavas ielā 3, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-

4033, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pa pasta nosūtītam 

piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē un termiņā. 

Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis uz piedāvājuma atzīmē tā 

iesniegšanas datumu un laiku.  

10.2. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

10.3. Piedāvājumi, kas netiks iesniegti nolikumā noteiktajā kārtībā vai tiks iesniegti 

personīgi pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks pieņemti. 

Piedāvājumi, kas nosūtīti pa pastu, tai skaitā ar kurjerpastu, piegādāti Pasūtītāja 

norādītajā adresē un iesniegti sekretārei pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām, neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. Nekādi piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa kavējuma iemesli netiks ņemti vērā.  
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10.4. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pretendenti, kas 

iesniegs divus vai vairākus piedāvājumus vai vienu piedāvājumu iesniegs 

vairākos variantos, tiks izslēgti no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā.   

10.5. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu 

Piedāvājumu labot vai grozīt.  

10.6. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu 

un iesniegšanu pasūtītājam. Piedāvājumi pretendentiem atpakaļ netiek izsniegti.  

10.7. Pretendents piedāvājumā norāda, kāda tajā ietvertā informācija uzskatāma par 

komercnoslēpumu. Aizliegts norādīt kā komercnoslēpumu piedāvājuma summu 

vai pasludināt par komercnoslēpumu visu piedāvājumu.  

11. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība.  

11.1. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti 2016.gada 12.janvārī plkst. 10.00 atklātā 

iepirkuma komisijas sēdē Salacgrīvas ostas pārvalde, Pērnavas iela 3,  Salacgrīva, 

Salacgrīvas novads 

11.2. Pie piedāvājumu atvēršanas drīkst piedalīties visi Pretendenti (to pilnvaroti 

pārstāvji). 

11.3. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs. Uzsākot piedāvājumu atvēršanas 

sanāksmi, komisijas priekšsēdētājs klātesošajiem Pretendentiem (to pārstāvjiem) 

paziņo komisijas sastāvu.  

11.4. Sanāksmes laikā komisijas priekšsēdētājs nolasa Pretendentu sarakstu.  

11.5. Pēc Nolikuma 11.4. punktā minēto sarakstu nolasīšanas katra klāt esošā 

Pretendenta pārstāvis paziņo Pretendenta nosaukumu, savu vārdu, uzvārdu un 

amatu, kā arī uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības 

pārstāvēt Pretendentu.  

11.6. Pretendenti (to pārstāvji) tiek reģistrēti komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, 

kur norāda Pretendenta nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, kā arī 

pretendentu pārstāvja vārdu, uzvārdu un amatu. 

11.7. Pēc Pretendentu paziņošanas katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, 

ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta 

Pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas 

loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā.  

11.8. Pēc Nolikuma 11.7. punktā minēto apliecinājumu parakstīšanas komisija atver 

piedāvājumus to iesniegšanas secībā. 

11.9. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas komisijas priekšsēdētājs nosauc Pretendentu, 

piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto kopējo cenu, kas sastāv 

no būvprojekta un autoruzraudzības izmaksām. Uz iesniegtajiem piedāvājumiem 

parakstās visi klātesošie komisijas locekļi. 

11.10. Ja uzreiz pēc piedāvājuma atvēršanas tiek konstatēts, ka piedāvājums nav 

noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām, piedāvājums tiek izslēgts no tālākās 
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izskatīšanas, un šādu piedāvājumu iesniegušais pretendents – no tālākās 

dalības iepirkuma procedūrā.  

11.11. Kad visi piedāvājumi atvērti, komisijas priekšsēdētājs piedāvājumu atvēršanas 

sanāksmi slēdz.  

11.12. Tālākā piedāvājumu izvērtēšana notiek slēgtā sēdē.  

11.13. Piedāvājumi tiek vērtēti četros posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos 

piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā:  

11.13.1. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude.   

11.13.1.1. Piedāvājumi, kuri neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un 

ietekmē pretendentu piedāvājumu vērtēšanu.  

11.13.2. 2.posms – Pretendentu atlase   

11.13.2.1. Komisija atlasa pretendentus, pārbaudot Pretendentu un personu, uz kuru 

iespējām Pretendenti balstās, atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām pretendenta kvalifikācijai. Ja Pretendents nav 

iesniedzis kādu no pieprasītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai 

neatbilst kādai no minētajām prasībām, komisija Pretendentu izslēdz no 

turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.  

11.13.2.2. Ja komisija konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā 

informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tas pieprasa, lai Pretendents vai 

kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto 

informāciju;  

11.13.2.3. Komisija ir tiesīga pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā 

institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos 

avotos. Ja komisija ir ieguvusi informāciju šādā veidā, bet komisijas iegūtā 

informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs 

iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu. Komisija nodrošina 

Pretendentam šādu iespēju, savlaicīgi paziņojot par iepriekš minētajos 

avotos iegūto informāciju.  

11.13.3. 3.posms – Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude.  

11.13.3.1. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu finanšu piedāvājumu 

atbilstību iepirkuma  procedūras  dokumentos  noteiktajām  prasībām. 

Piedāvājumi, kuru finanšu piedāvājumi neatbilst Iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.  

11.13.3.2. Ja komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas 

tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par 

nepamatoti lētu, komisija pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas 

rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem 

piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, 

kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu 
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paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek 

noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, 

tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus vai citus objektīvus pierādījumus, 

kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.  

11.13.4. 4.posms – Piedāvājumu vērtēšana.   

11.13.4.1. Saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju, no atklātas iepirkuma 

procedūras nolikuma prasībām atbilstošiem piedāvājumiem komisija izvēlas 

finanšu piedāvājumu ar viszemāko līguma cenu.  

11.13.4.2. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā 

norādīto būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības veikšanas kopējo 

līguma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN).  

11.13.4.3. Vienas inženierdienas izmaksa piedāvājuma vērtēšanā netiek ietverta. Tā 

tiek fiksēta autoruzraudzības līgumā. 

12. Lēmuma pieņemšana. 

 

12.1. Komisija, ņemot vērā vērtēšanas rezultātus, pieņem lēmumu par iepirkuma 

procedūras uzvarētāju un sagatavo lēmuma projektu iesniegšanai Salacgrīvas 

ostas valdē par Līgumu slēgšanu ar Pretendentu, kas, saskaņā ar nolikuma 

11.13.4.1. punktu noteikumiem, piedāvājis viszemāko cenas piedāvājumu, vai 

pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

Trīs darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras 

uzvarētāju vai izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, 

komisija nosūta atbilstošu paziņojumu visiem Pretendentiem, norādot attiecīgā 

lēmuma pamatojumu. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības pret 

Pretendentiem sakarā ar visu piedāvājumu noraidīšanu vai iepirkuma 

procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu Pretendentu. 

 

13. Līguma projekts. 

 

13.1. Par nolikumā noteikto iepirkuma procedūras priekšmetu ar izraudzīto 

pretendentu tiks noslēgti 2 (divi) līgumi: 

13.1.1. Par būvprojekta (tehniskā projekta) izstrādi; 

13.1.2. Par autoruzraudzību. 

13.2. Līguma izpildes termiņi ir sekojoši: 

13.2.1. Līgumam par būvprojekta izstrādi – 4 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas; 

13.2.2. Līgumam par autoruzraudzību – sākot ar būvniecības darbu uzsākšanas līdz 

objekta nodošanai ekspluatācijā 2016 -2017.gados. 

13.3. Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu pieprasīto pakalpojumu apjomu. 

13.1. Līgums par iepirkuma procedūras priekšmetu tiek slēgts starp Pasūtītāju un 
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iepirkuma procedūras uzvarētāju uz noteikumiem un nosacījumiem, kas paredzēti 

projektā, kas pievienots nolikuma pielikumā Nr.2 un Nr.5. Iesniedzot piedāvājumu 

iepirkuma procedūrā, Pretendents ar parakstītu pielikumā Nr.1 pievienoto 

“Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, finanšu piedāvājums (veidne)”  apliecina 

savu piekrišanu līguma noteikumiem. 

 

14. Līguma noslēgšana. 

 

14.1. Komisija sagatavo un iesniedz apstiprināšanai Salacgrīvas ostas valdei lēmuma 

projektu par iepirkuma procedūras rezultātu apstiprināšanu.  

14.2. Iepirkuma procedūras rezultātus apstiprina tuvākajā Salacgrīvas ostas valdes 
sēdē. Ostas valdei ir tiesības neapstiprināt iepirkuma procedūras rezultātus, līdz 
ar ko noraidot visus piedāvājumus. 

14.3. Līgums tiek parakstīts ne agrāk kā 10 dienas pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas 
par Līguma slēgšanu ar attiecīgo pretendentu, un ne vēlāk par piedāvājuma 
derīguma termiņa beigām. 

14.4. Pasūtītājs ostas valdes lēmumu par pasūtījuma piešķiršanu nosūta Pretendentam 
rakstiskā veidā. Ja Pretendents 10 dienu laikā (ievērojot 14.1., 14.2. un 14.3. 
punktu nosacījumus) pēc rakstiska ostas valdes lēmuma paziņojuma saņemšanas 
nav parakstījis līgumu ar Salacgrīvas ostas pārvaldi, tiek uzskatīts, ka viņš ir 
atteicies no darbu izpildes un atsaucis savu piedāvājumu. 

 
14.5. Ja iepirkuma procedūras uzvarētājs atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, vai atsauc 

piedāvājumu, komisija var izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemākās cenas 
piedāvājumu, ievērojot Nolikuma 11.6. punkta noteikumus. 

15. Komisijas darbība 

 

15.1. Konkursa norisi vada Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija, kas darbojas 

saskaņā ar šo Nolikumu un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

 

15.2. Komisijas locekļi nevar vienlaicīgi pārstāvēt gan Pasūtītāju, gan Pretendenta 

intereses, kā arī nevar būt saistīti ar Pretendentu.  

 

15.3. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sanāksmē piedalās visi komisijas locekļi. 

Komisija sastāv no trim locekļiem. Komisija pieņem lēmumu ar vienkāršu balsu 

vairākumu. Komisijas lēmumus un protokolus paraksta visi komisijas locekļi. 

 

16. Pretendenta tiesības un pienākumi 

 

16.1. Pretendenta tiesības un pienākumi saistībā ar iepirkuma procedūru ir noteikti 
šajā Nolikumā un piemērojamos Latvijas Republikas normatīvajos aktos.  

 

16.2. Pretendents atbild par Pasūtītājam iepirkuma procedūras ietvaros sniegtās 



ATKLĀTĀ IEPIRKUMA PROCEDŪRA “PAR TIESĪBĀM VEIKT SALACGRĪVAS OSTAS ZVEJAS KUĢU  

PIESTĀTNES NR.3 PĀRBŪVES BŪVPROJEKTA IZSTRĀDI UN AUTORUZRAUDZĪBU” NOLIKUMS 

IDENTIFIKĀCIJAS NR. SOP 2015/03 EJZF 

16  

  

informācijas, iesniegto dokumentu un apliecinājumu patiesumu un īstumu. 

 

16.3. Pretendents nedrīkst veikt darbības, kas varētu prettiesiski ietekmēt komisijas 

locekļus jebkāda lēmuma pieņemšanu saistībā ar iepirkuma procedūras 

priekšmetu. 

 

17. Sūdzību izskatīšanas kārtība. 

 

17.1. Sūdzību par šīs iepirkuma procedūras norisi izskatīšana notiek Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

 

18. Izmaksas. 

 

18.1. Visus izdevumus, kas saistīti ar iepirkuma procedūras organizēšanu un norisi 

sedz Pasūtītājs. Visus izdevumus un izmaksas, kas rodas Pretendentam saistībā 

ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai kā citādi saistībā ar dalību vai 

iespējamo dalību, sedz Pretendents.  

 

19. Pielikumi.  

 

1. Pielikums - Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, finanšu piedāvājums (veidne)  

2. Pielikums – Līgums Par Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes nr.3 būvprojekta 

izstrādi. 

3. Pielikums - Tehniskā specifikācija   

4. Pielikums - Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūves būvprojekta 

izstrādei nepieciešamās ģeotehniskās izpētes darba uzdevums. 

5. Pielikums – Līgums Par Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes nr.3 pārbūves 

būvdarbu autoruzraudzību. 

6. Pielikums - Dziļumu mērījumi piestātnes nr.3 piegulošajā akvatorijā PDF. 

7. Būvprojekts minimālā sastāvā “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 

pārbūve” elektroniskā formātā PDF.  

8. Pielikums - Būvatļauja PDF; 

9. Pielikums – Piestātnes Nr.3 ģeotehniskās izpētes plāns. 
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1.pielikums  

Salacgrīvas ostas pārvaldei 

Pērnavas iela 3, Salacgrīva, 

Salacgrīvas novads, LV-4033 

 

Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, finanšu piedāvājums.  

Atklātai iepirkuma procedūrai „ Par tiesībām veikt Salacgrīvas ostas zvejas kuģu 

piestātnes nr.3 pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību”  

Identifikācijas Nr. SOP 2015/03 EJZF  

      

 
 Vieta    Datums  

 Informācija par Pretendentu  

Pretendenta nosaukums:    

Reģistrācijas numurs un 

datums:  

  

Juridiskā adrese:    

Pasta adrese:    

Tālrunis:    Fakss:    

E-pasta adrese:    

Vispārējā interneta adrese:    

Finanšu rekvizīti  

Bankas 

nosaukums:  

  

Bankas kods:    

Konta numurs:    

Informācija par Pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)  

Vārds, uzvārds:    

Ieņemamais 

amats:  

  

Tālrunis:    Fakss:    

E-pasta adrese:    

 

Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepriekš norādītajā iepirkuma procedūrā. 

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, tajā skaitā ar Nolikuma 

pielikumiem: iepirkuma līgumiem “Par Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes nr.3 

būvprojekta izstrādi”, “Par Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes nr.3 pārbūves  

_______________________________________________________ 

(Pretendenta paraksts, paraksta atšifrējums, datums) 
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būvdarbu autoruzraudzību”, Tehnisko specifikāciju, Salacgrīvas ostas zvejas kuģu 

piestātnes Nr.3 pārbūves būvprojekta izstrādei nepieciešamās ģeotehniskās izpētes 

darba uzdevumu, būvprojektu “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve” 

minimālā sastāvā, dziļumu mērījumiem piestātnes nr.3 piegulošajā akvatorijā, 

būvatļauju Nr. 13-1.1-59, un piekrītam visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir 

skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.  

Ar šo apliecinām, ka uz mums neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma 42.panta minētie izslēgšanas noteikumi:  

• pretendents atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos 

nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;  

• Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas 

spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, atzīts par vainīgu 

darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas 

nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta 

atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga 

nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas vai no dienas, 

kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas 

institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz 

Piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;  

• Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas 

spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, atzīts par vainīgu 

konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, 

kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai 

horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā 

institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir 

atbrīvojusi no naudas soda vai no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas 

spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā 

ar minētajiem pārkāpumiem, līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai ir 

pagājuši 12 mēneši:  

• pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta 

bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu 

termiņam Pretendents būs likvidēts;  

• Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 

pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā 

dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās  

 

_______________________________________________________ 
(Pretendenta paraksts, paraksta atšifrējums, datums) 
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• apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī 

pārsniedz 150 euro;  

 

SIA …………………..………………………..   piedāvātā līgumcena:  
                   (pretendenta nosaukums) 

 

 

Cena par būvprojekta izstrādi bez PVN 

(EUR) 

 

PVN (EUR)  

Cena par būvprojekta izstrādi, ar PVN 

(EUR) 

 

Cena par autoruzraudzības 

pakalpojumiem, bez PVN (EUR) 

 

PVN (EUR)  

Cena par autoruzraudzības 

pakalpojumiem, ar PVN (EUR) 

 

Kopējā cena par visu pakalpojumu 

apjomu, bez PVN (EUR) 

 

PVN (EUR)  

Kopējā cena par visu pakalpojumu 

apjomu ar PVN (EUR) 

 

 

 

Vienas autoruzraudzības inženierdienas 

izmaksas (EUR) 

 

PVN (EUR)  

Vienas autoruzraudzības inženierdienas 

izmaksas ar PVN (EUR) 

 

 

 

Ar šo apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā un saistošs līdz dienai, kad Pasūtītājs 

ar iepirkumu procedūras uzvarētāju ir noslēdzis līgumu vai iepirkuma procedūra 

izbeigta, Pasūtītājam neizvēloties nevienu piedāvājumu, bet ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) 

dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

 

Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa.  

  

 

 
Pretendenta vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts, datums  
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2.pielikums  

Līgums “Par Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes nr.3 būvprojekta izstrādi.” 

  

Salacgrīvā,              2015. gada ________________  

  

Salacgrīvas ostas pārvalde, tās pārvaldnieka Ivo Īstenā personā, kurš darbojas 

saskaņā ar Nolikumu, turpmāk tekstā saukts ”Pasūtītājs”, no vienas puses,  

 

un  

  

____________________reģ. Nr. ___________ ,tās ___________________ personā, turpmāk 

tekstā sauktas „Izpildītājs”, no otras puses, bet Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā 

turpmāk šī līguma tekstā saukti „Puses”,   

  

pamatojoties uz Pasūtītāja veikto iepirkuma procedūru SOP 2015/03 EJZF, noslēdz 

šādu līgumu (turpmāk – Līgums):  

  

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS. 

  

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas: 

1.1.1. izstrādāt un saskaņot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 

būvprojektu “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve”, atbilstoši 

Tehniskajai specifikācijai,  Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūves 

būvprojekta izstrādei nepieciešamās ģeotehniskās izpētes darba uzdevumam un 

būvprojektam minimālajā sastāvā, kas ir Līguma 1. Pielikumā, turpmāk tekstā – Darbs. 

Objekta atrašanās vieta –  Salacgrīvas ostas teritorija, Ostas iela 1b, Salacgrīva, 

Salacgrīvas novads. Piestātnes Nr.3 kad. apzīm. 6615 009 0007 011; 

1.2. Izpildītājs darbu izstrādā un nodod Pasūtītājam četros eksemplāros drukātā 

formā un vienu eksemplāru elektroniskā veidā.  

  

2. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ.   

  

2.1. Izpildītājs veic un Pasūtītājam nodod Līgumā paredzēto Darbu 4 (četrus) mēnešu 

laikā no līguma parakstīšanas.  

  

3. LĪGUMA SUMMA UN SAVSTARPĒJO NORĒĶINU KĀRTĪBA.  

  

3.1. Samaksa par Līgumā paredzēto Darbu izpildi noteikta ______________ EUR, valstī 

noteikto PVN __________, kopā ________________, saskaņā ar piedāvājuma tāmi 

(2.pielikums), turpmāk tekstā saukta – Līguma summa.  

3.2. Pasūtītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas 

samaksāt avansu 10% no Līguma summas izpētes darbu uzsākšanai, kas noteikta 

____________ EUR (t.sk. PVN).   
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3.3. Galīgā Darba apmaksa tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvprojekta 

nodošanas Pasūtītājam, Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas 

parakstīšanas un rēķina saņemšanas.  

3.4. Visos IZPILDĪTĀJA rēķinos obligāti jānorāda EJZF projekta numurs Nr. 

……………………………… 

  

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.  

  

4.1. Izpildīt  Salacgrīvas novada domes būvvaldes izsniegtās būvatļaujas Nr.13-1.1-

59 noteikumus.  

4.2. Izpildīt Darbu atbilstoši Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citām Latvijas 

Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.  

4.3. Darba izpildes laikā nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja nepieciešams veikt 

atkāpes no projektēšanas uzdevuma, kā arī, ja pamatotu iemeslu dēļ ir nepieciešams 

izpildes termiņa pagarinājums.  

4.4. Gadījumā, ja pēc būvprojekta nodošanas Pasūtītājam tiek konstatētas projekta 

nepilnības, Izpildītājs apņemas uz sava rēķina novērst konstatētās nepilnības, 

vienojoties ar Pasūtītāju par izpildes termiņiem.  

4.5. Iesniegt Pasūtītājam projekta starpziņojumu  un būvprojektu saskaņošanai.   

4.6. Izpildītājs ir tiesīgs izvēlēties izpildāmajam darbam apakšuzņēmējus pēc savas 

izvēles.  

4.7. Izpildītājam ir pienākums iesniegt Darbu Pasūtītājam atbilstoši Līguma 

noteikumiem un pielikumā noteiktajai tehniskajai specifikācijai.  

  

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.  

  

5.1. Pasūtītājs nodrošina savā rīcībā esošu informāciju projektēšanas darbu 

veikšanai, kā arī piekļūšanu objektam līguma darbības laikā.  

5.2. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par izstrādāto projekta dokumentāciju, 

ja tā neatbilst projektēšanas uzdevumam vai kādiem Latvijas Republikās spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem.  

5.3. Pasūtītājam ir tiesības Darba izpildes laikā saņemt informāciju par projektēšanas 

Darbu norisi.  

5.4. Izskatīt un saskaņot tehniskā projekta starpziņojumu un būvprojektu, ja tas 

izstrādāts atbilstoši Līguma noteikumiem un tehniskajai specifikācijai.  

5.5. Pēc tehniskā projekta pabeigšanas un Darbu nodošanas - pieņemšanas akta 

parakstīšanas Pasūtītājs iegūst autortiesības uz izstrādāto projektu.  

5.6. Pasūtītājam ir pienākums samaksāt par Darbu, ja tas izpildīts un iesniegts 

Pasūtītājam, atbilstoši līguma noteikumiem.  

  

6. PUŠU ATBILDĪBA UN SODA SANKCIJAS  

  

6.1. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.  
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6.2. Darba izpildes termiņa nokavējuma gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru kavējuma dienu.  

6.3. Līguma summas gala samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs samaksā 

Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma 

dienu.  

  

7. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN LĪGUMA LAUŠANA  

  

7.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz 

Līguma saistību pilnīgai izpildei  

7.2. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, ja tas tiek izbeigts Izpildītāja vainas 

dēļ, Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam par faktiski izpildīto darbu. Izpildītājam ir 

pienākums atmaksāt Pasūtītājam saņemto avansu 10 (desmit) darba dienu laikā no 

Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.  

7.3. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, ja tas tiek izbeigts Pasūtītāja vainas 

dēļ, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski izpildīto darbu, ņemot vērā samaksāto 

avansu, Pusēm par to sastādot faktisko darbu izpildes aktu.  

7.4. Šis līgums tiek uzskatīts par izbeigtu, kad Puses ir savstarpēji ir parakstījušas 

darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un veikti visi līgumā paredzētie maksājumi.  

  

8. STRĪDU IZSKATĪŠANA  

  

8.1. Visas domstarpības par līguma izpildi Puses izskata savstarpējās sarunās, bet, 

ja vienošanās netiek panākta viena mēneša laikā, strīdus jautājumus iesniedz 

izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.  

  

9. CITI NOTEIKUMI  

  

9.1. Līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem 

viens atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds 

juridisks spēks.  

9.2. Visi līguma labojumi, grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir 

noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses.  

9.3. Pušu kontaktpersonas:  

9.3.1. Izpildītāja pārstāvis_____________ , t. mob. ______________ , e-pasts:  

________________________ .  

9.3.2. Pasūtītāja pārstāvis _______________, t. mob. _________________ , e–pasts:  

________________________ .  

9.4. Līgumam pielikumā:  

Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija    ___ lpp.  

Pielikums Nr.2.- Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūves būvprojekta 

izstrādei nepieciešamās ģeotehniskās izpētes darba uzdevums. __ lpp. 

Pielikums Nr.3. - Tāme     ___ lpp. 
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Būvatļauja Nr.13-1.1-59              ___ lpp. 

  

10. PUŠU ADRESES, REKVIZĪTI UN PARAKSTI. 

 

Pasūtītājs:                                                              Izpildītājs:  

 

Salacgrīvas ostas pārvalde 
PVN Reģ. Nr. LV 90000462446  
biroja adrese Rīgas iela 2, Salacgrīva, 

Salacgrīvas novads 
Biroja adrese Pērnavas iela 3, Salacgrīva, 
Salacgrīvas novads, LV-4033 
Citadeles banka 
Kods: PARXLV22 
Konta Nr.: LV98PARX0002241940023 

SIA „_____________________”                           
PVN Reģ. Nr. _______________ 
Adrese: _____________________ 

Banka ______________________ 
Kods:_______________________ 
Konta Nr.: ___________________ 

 

__________________________________  ________________________________ 

 Ivo Īstenais       
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3.pielikums  

Tehniskā specifikācija  

  

Atklāta iepirkuma procedūra  

„ Par tiesībām veikt Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3. pārbūves 

būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību”  

Identifikācijas Nr. SOP 2015/03 EJZF 

  

  

Zvejas kuģu piestātnes pārbūves veikšanai nepieciešamais tehniskais projekts 

izstrādājams saskaņā ar projektēšanas uzdevumā noteiktajām prasībām un 

būvprojektu minimālā sastāvā “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve”:  

  

1. Vispārīgi dati:  

1.1 Objekta atrašanās vieta – Piestātne Nr.3,  Salacgrīvas ostas teritorija, 

Ostas iela 1b, Salacgrīvas novads, Salacgrīva.   

1.2 Piestātnes Nr.3 kadastra informācija: 

Zemes vienības kadastra Nr. 6615 009 0007; 

Piestātnes Nr.3 kadastra apzīmējums 6615 009 0007 011. 

1.3 Projektēšanas stadija:   

- Būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu 

izpildi;  

1.4 Projektēšanas pamatojums – esošā piestātne ir būvēta 1960.gados un ir 

nolietojusies, kā rezultātā tās ekspluatācija ir bīstama kuģošanai un 

drošai zivju kravu apkalpošanai. Pārbūvējot esošo piestātni tiks 

nodrošināti atbilstoši apstākļi zvejas kuģu un laivu stāvēšanai pie 

piestātnes, lomu izkraušanas iespēja atbilstoši Pārtikas un veterinārā 

dienesta prasībām, novērsta krasta erozija un mazināta akvatorija 

aizsērēšana. Piestātnei līdz šim remonta darbi nav veikti.   

1.5 Mērķis – projektējamai būvei jānodrošina kalpošanas laiku 50 gadi.  

  

2. Izejas dati, ko nodrošina Pasūtītājs un veicamie uzdevumi:  

2.1 Izejas dati:  

o Dziļumu mērījumi piestātnes nr.3 piegulošajā akvatorijā (Iepirkuma 

Nolikuma pielikums Nr.6 ); 

o Galvenie būves parametri - Būvprojekts minimālā sastāvā (Iepirkuma 

nolikuma pielikums Nr.7); 

o Būvatļauja (Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.8); 

2.2 Veicamie uzdevumi:  

o Sadarbībā ar projektētāju tiek pieprasīti un saņemti visi nepieciešamie 

tehniskie noteikumi no ieinteresētajām institūcijām;   

o Pasūtītājs izskata un saskaņo projekta starpziņojumu un būvprojektu;  
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o Pasūtītājs nodrošina ekspertīzes atzinumu, ja to pieprasa normatīvie 

dokumenti.   

  

3. Projektētāja veicamie uzdevumi:  

3.1 Izpētes darbi (arhīva materiālu izpēte, vietas apskate utt.);  

3.2 Sagatavot piestātnes tehniskās apsekošanas atzinumu;  

3.3 Topogrāfija 

3.4 Ģeoloģiskās izpētes dati saskaņā ar pievienoto darba uzdevumu. 

(iepirkuma Nolikuma 4.pielikums). 

3.5 Izstrādāt piestātnes pārbūves būvprojektu;   

3.6 Projektētājs veic būvprojekta saskaņošanu ar pasūtītāju un visām 

ieinteresētajām institūcijām;  

3.7 Projektā iekļaut sadaļu „Specifikācijas”, kur katram darbam aprakstītas 

prasības materiāliem, darbu izpildei un kvalitātes kontrolei;  

3.8 Projektā iekļaut būvkonstrukciju aprēķinu kopsavilkumu;  

3.9 Sagatavot Darbu organizācijas projektu.  

  

4. Prasības projektēšanai:  

4.1 Projektu izstrādāt pamatojoties uz būvprojektu minimālajā sastāvā 

“Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve” (nolikuma 

7.pielikums).     

4.2 Būvprojektā paredzēt darbu veikšanu vienā kārtā.  

  

5. Citas prasības:  

5.1 Starpziņojuma ietvaros ar pasūtītāju saskaņot tehnisko risinājumu;  

5.2 Projekta noformējums – projekts jāiesniedz četros eksemplāros kā arī 

elektroniska kopija.  

5.3 Darbu izpildes termiņš – 4 (četri) mēneši pēc līguma abpusējās 

parakstīšanas.  

5.4 Būvprojekta realizācijai jānodrošina autoruzraudzība. 

  

Kontaktpersona no pasūtītāja puses par Zvejas kuģu piestātnes plānošanas un 

tehniskajiem jautājumiem: Salacgrīvas ostas pārvaldnieks Ivo Īstenais.  
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4.pielikums. 

 

Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūves būvprojekta izstrādei 

nepieciešamās ģeotehniskās izpētes darba uzdevums. 

 

Atklāta iepirkuma procedūra  

„ Par tiesībām veikt Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3. pārbūves 

būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību”  

Identifikācijas Nr. SOP 2015/03 EJZF 

 

Sagatavoti balstoties uz Iepirkuma Tehniskās specifikācijas 3.4. punktu. 

 

1. Vispārīgi dati 

1.1 projektējamās būves nosaukums un vieta (adrese) - Salacgrīvas ostas zvejas kuģu 

piestātnes Nr.3, Ostas iela 1b, Salacgrīva.  

1.2. Pasūtītāja atbildīgā pārstāvja kontaktinformācija – I.Īstenais, Pērnavas iela 3, 

Salacgrīva, +371 29262429., projektētāja pārstāvis - ………………………………………. 

1.4. projektējamās būves būvniecības veids – Pārbūve. 

1.5. darbu izpildes termiņi – saskaņā ar līgumu. 

1.6. ziņas par agrāk veikto inženierizpēti būvvietā (saņemams pie Pasūtītāja) – 

Inženierģeoloģiskā izpēte veikta:  

1.6.1. Pārskats par Salacgrīvas ostas projektējamās piestātnes Nr.8 ģeotehniskās 

izpētes darbiem Salacgrīvas novada Salacgrīvā, Vides Konsultāciju Birojs, 2011.g. 

1.6.2. Ģeotehnisko izpētes darbu atskaite. Objekts: Salacgrīvas ostas piestātnes nr.5a 

u.c. ATVV, 1996.g. 

1.6.3. Pārskats par nožogojuma būvju, ievedkanāla un piestātņu iecirkņu 

inženierģeoloģisko izpēti, Latgidroprom, 1964. 

1.7. topogrāfiskie plāni, kartes vai shēmas ar projektējamo būvju, esošo būvju un 

inženiertīklu izvietojumu – skatīt pielikumā rasējumu DU-1. (nolikuma pielikums Nr.9) 

1.8. būvlaukuma robežas, inženiertīklu trases un to iespējamie varianti – skatīt 

pielikumā rasējumu DU-1. (nolikuma pielikums Nr.9) 

1.9. būvju tehniskais raksturojums (piemēram, konstrukcija, slodzes, līmeņu atzīmes) 

– piestātni plānots būvēt izmantojot tērauda rievsienas. Piestātnēm augstums +2.0m, 

slodze 40 kN/m2, dziļums -2.5...-5.9 m.  

2. Ģeotehniskā izpēte: 
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2.1 Ģeotehniskā izpēte veicama atbilstoši Latvijas būvnormatīvs LBN 005-15 

„Inženierizpētes noteikumi būvniecībā", LVS 437:2002 „Būvniecība - Gruntis – 

Klasifikācija” un LVS EN 1997-2 7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 2. daļa: 

Pamatnes grunts izpēte un testēšana. 

2.2. Izpildītājam pirms darbu uzsākšanas jāsagatavo un jāsaskaņo ar pasūtītāju un 

projektētāju lauka izpētes darbu programma; 

2.3. Izpildītājam pirms darbu uzsākšanas jāizpēta agrāk veikto ģeotehnisko izpēšu 

materiāli. 

2.4. Ģeotehniskās izpētes urbumu vietas un urbumu dziļums parādīts rasējumā DU-1.  

Izpētes vietās, kas plānā apzīmētas ar pāra numuriem nepieciešams veikt statisko vai 

dinamisko zondēšanu.  

Paraugu skaitu nosaka izpildītājs atkarībā no grunts tipa un grunts masīva 

neviendabīguma. Paraugu un pārbaužu daudzumam ir jābūt tādam, kas nodrošina 

ticamu rādītāju  iegūšanu būves nestspējas un noturības aprēķinos. 

2.5. Urbšanas, paraugu ņemšanas un zondēšanas rezultātā noteiktajiem atsevišķiem 

grunts slāņiem ir nepieciešams noteikt sekojošus rādītājus nepieciešams sekojošus 

rādītājus: 

- Ģeoloģiskais apraksts un grunts klasifikācija; 

- Tilpumsvars – γ 

- Efektīvais tilpumsvars – γ’ 

- Oedometra modulis – EOED 

- Drenētā (efektīvā) bīdes stiprība (smilšainām gruntīm)  – φ’, c’ 

- Nedrenēta bīdes stiprība (mālainām gruntīm) - cu 

- Mitruma saturs - WL 

- Plascititātes skaitlis (mālainām gruntīm) - IL 

- Porainības koeficients - e 

- Konsolidācijas koeficients (mālainām gruntīm) – cv 

- Filtrācijas koeficients – k  

2.6. Jānosaka gruntsūdens agresivitāte pret tēraudu un betonu. 

2.7. Jāsagatavo ģeoloģiskie griezumi paralēli un perpendikulāri krasta līnijai, uzrādot 

gruntsūdens līmeni.   
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5.pielikums  

 

Līgums “Par Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes nr.3 pārbūves būvdarbu 

autoruzraudzību” 

 

Salacgrīvā,             2016. gada …….. 

 

Salacgrīvas ostas pārvalde, tās pārvaldnieka Ivo Īstenā personā, kurš darbojas 

saskaņā ar Nolikumu, turpmāk tekstā saukts ”Pasūtītājs”, no vienas puses, un  

  

____________________reģ. Nr. ___________ ,tās ___________________ personā, turpmāk 

tekstā sauktas „Izpildītājs”, no otras puses, bet Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā 

turpmāk šī līguma tekstā saukti „Puses”,   

  

pamatojoties uz Pasūtītāja veikto iepirkuma procedūru SOP 2015/03 EJZF, noslēdz 

šādu līgumu (turpmāk – Līgums):  

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Salacgrīvas ostas zvejas kuģu 

piestātnes Nr.3 pārbūves būvdarbu autoruzraudzību atbilstoši valsts normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā.  

1.2. Līguma 1.1. punktā minētie darbi tiek veikti atbilstoši būvprojektam „Salacgrīvas 

ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve”. 

1.3. Izpildītājs noslēdzot šo Līgumu, nodrošina autoruzraudzības mērķi - būvprojekta 
(gan  atsevišķu būvprojekta projekta daļu, gan to  savstarpējās  atbilstības, gan 
būvprojekta satura kopumā,) autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju 
dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, 

kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. 
 
1.4. Šī Līguma noslēgšana neatbrīvo Izpildītāju un būvuzņēmēju no atbildības par 
būvdarbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam un Latvijas būvnormatīvu prasībām. 
 

2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ 

2.1. Līguma izpildes laiks sākas pēc būvniecības iepirkuma procedūras „Salacgrīvas 

ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve”, ident.Nr. SOP 2016/…….. EJZF rezultātā 

līguma ar būvniecības pasūtījuma saņēmēja noslēgšanu.  

2.2. Par precīzo līguma izpildes uzsākšanu datumu Puses pēc šī līguma 2.1. nosacījumu 

izpildes noslēdz pielikumu pie šī līguma. Vienlaicīgi ar šo pielikumu Izpildītājs iesniedz 
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Pasūtītājam autoruzraudzības darba plānu, t.sk. norādot plānoto viena mēneša 

autoruzraudzības inženierdienu skaitu. 

2.3. Līguma termiņa beigas tiek noteiktas vienlaicīgi ar objekta pieņemšana 

ekspluatācijā, kas apliecināta ar LR spēkā esošajiem normatīvo dokumentu 

parakstīšanas. 

2.4. Plānotais būvdarbu veikšanas notiek 2016.un 2017.gados.  

2.5. Puses apzinās, ka termiņš var mainīties. Termiņa maiņa neietekmē maksimālo 

līguma summu. 

2.6. Darbu izpildes termiņu PUSES var grozīt ar rakstveida vienošanos, kuru noslēdz 

pēc kādas no PUSĒM ierosinājuma šādos gadījumos: 

2.6.1. ja PASŪTĪTĀJS vēlas izmainīt izpildāmo darbu apjomu; 

2.6.2. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, kas apgrūtina/aizkavē Darbu izpildi; 

2.6.3. ja PASŪTĪTĀJA saistību nesavlaicīgās izpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta 

IZPILDĪTĀJA saistību izpilde. 

3. SAMAKSAS NOTEIKUMUS. 

3.1. Vienas nostrādātās autoruzraudzības inženierdienas izmaksas ir ………..….EUR, 

valstī noteiktais PVN ……….  EUR, kopā ……………… EUR. Sagatavojot un iesniedzot 

maksājuma rēķinus, IZPILDĪTĀJS norāda mēnesī strādāto inženierdienu skaitu. 

3.2. Kopējā maksimālā līguma summa ir ……..EUR, valstī noteiktais PVN ……….  EUR, 

kopā ……………… EUR. 

3.3. Puses vienojas, ka pēc būvniecības iepirkuma procedūras „Salacgrīvas ostas zvejas 

kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve”, ident.Nr. SOP 2016/….. EJZF, rezultātu 

apstiprināšanas un būvniecības darbu uzsākšanas maksājumi tiks veikti sekojošā 

kārtībā: 

3.3.1. Maksājumi par būvdarbu autoruzraudzību IZPILDĪTĀJAM tiek veikti reizi mēnesī 

atbilstoši iesniegtajam autoruzraudzības darba plānam. 

3.2.2. Maksājumi netiek veikti par periodu, kad būvniecības procesā no PUSĒM 

neatkarīgu iemeslu dēļ ir ieviests tehnoloģiskais pārtraukums.  

3.3. Avansa maksājums šī Līguma ietvaros netiek paredzēts. 

3.4. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinus par paveikto darbu sekojošā kārtībā: 

3.4.1. Par punktā 3.1. veicamajiem maksājumiem – par tekošo mēnesi līdz nākošā 

mēneša 5 datumam. 

3.5. PASŪTĪTĀJS, ja tam nav pamatotu iebildumu par IZPIDĪTĀJA veikto darbu, veic 

IZPIDĪTĀJA iesniegto rēķinu samaksu 5 (piecu) darba dienu laikā no to saņemšanas.  

3.6. Ja būvniecības darbi tiek pabeigti, autoruzraudzības izmaksām nesasniedzot 

kopējo maksimālo līguma summu, apmaksa tiek veikta par reāli nostrādātajām 

autoruzraudzības inženierstundām.  
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3.7. Ja būvniecības darbi tiek veikti ilgāk par plānotajiem termiņiem, un/vai ja 

autoratlīdzības līguma izmaksas sasniedz maksimālo līguma summu (līguma 3.2. 

punkts), papildus maksas par autoruzraudzību netiek veikta. 

3.8. Visos IZPILDĪTĀJA rēķinos obligāti jānorāda EJZF projekta numurs Nr. 

……………………………… 

 

4. DARBU PIEŅEMŠANA-NODOŠANA 

4.1. Par Līgumā paredzēto autoruzraudzības darbu kvalitatīvu izpildi PUSES sastāda 

un paraksta darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. 

4.2. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē defektus izpildītājos Darbos vai līdz galam nepadarītus 

Darbus, tad Darbu nodošana-pieņemšana tiek pārtraukta un PUSES par konstatētajiem 

defektiem/nepilnībām sastāda aktu, kurā nosaka defektu novēršanas vai nepadarīto 

darbu izpildes termiņus un kārtību.  

4.3. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības Līguma 1.1. punktā paredzētos Darbus izpildīt pirms 

termiņa un PAŪTĪTĀJAM ir pienākums Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemt un apmaksāt 

pirms termiņa kvalitatīvi izpildītos darbus. 

5. IZPILDĪTAJA SAISTĪBAS. 

5.1. IZPILDĪTĀJS apņemas:  

5.1.1. Nodrošināt autoruzraudzības darbu izpildi atbilstošā kvalitātē un visā Līguma 

termiņā, t.sk. ievērojot Līguma 3.7. punkta nosacījumus; 

5.1.2. Darbu izpildē ievērot Līguma noteikumus, Būvnoteikumus, kā arī citus LR spēkā 

esošos normatīvos aktus; 

5.1.3. Neprasot papildus samaksu, nekavējoši veikt korekcijas un papildinājumus 

būvprojektā, ja būvniecības laikā būvprojektā tiek konstatētas neatbilstības faktiskajai 

situācija dabā vai neatbilstība Latvijas Republikas attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, 

t.sk. LBN, vai būvprojektā ir nepietiekoša informācija kvalitatīvai būvdarbu veikšanai; 

5.1.4. Nekavējoties rakstiski informēt PASŪTĪTĀJU par neparedzētajiem apstākļiem, 

kuri radušies pēc Līguma parakstīšanas no IZPILDĪTĀJA neatkarīgo iemeslu dēļ un kuri 

ietekmē veicamo darbu kvalitāti un/vai Darbu izpildes termiņu un/vai Līguma summas 

apmēru, kā arī iesniegt atbilstošus priekšlikumus par Līguma grozīšanu. 

5.1.5. Nekavējoties brīdināt par no IZPILDĪTĀJA neatkarīgiem apstākļiem, kuru dēļ nav 

garantēta veicamo darbu kvalitāte vai pagarinās Līgumā paredzētais darbu pabeigšanas 

termiņš. 

6. PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS. 

6.1. PASŪTĪTĀJS apņemas:  

6.1.1. Pieņemt no IZPILDĪTĀJA Objekta autoruzraudzības darbus uzreiz pēc Darbu 

pabeigšanas vai šī līguma izbeigšanās; 
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6.1.2. neveikt nekādas darbības, kuras traucētu Darbu izpildei. 

 

7. NEPĀRVARAMA VARA. 

7.1. PUSES nav atbildīgas par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, 

ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu PUSES uzskata 

ugunsgrēkus, eksplozijas, katastrofas, kā arī jebkurus ārkārtēja rakstura apstākļus, 

kuru rezultātā Līguma izpilde nav iespējama, kuri nav izveidojušies kā PUŠU darbības 

vai bezdarbības sekas un kurus PUSES nav varējušas paredzēt pirms Līguma 

parakstīšanas. Nepārvaramas varas gadījumā saistību izpilde tiek atlikta līdz brīdim, 

kad nepārvaramas varas apstākļi beigsies. 

7.2. Tiklīdz parādās pazīmes, ka notiks kāds no Līguma 7.1. punktā minētajiem 

apstākļiem, PUSEI, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, 

nekavējoties jānosūta otrai PUSEI paziņojums, pievienojot informāciju, ko tā saņēmusi 

par nepārvaramas varas apstākļiem, lai informētu par nepārvaramas varas iestāšanos 

un tās sekām. 

7.3. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi ietekmē Darbu izpildes termiņu, bet 

Līgums tomēr var tikt izpildīts, PUSES saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi.  

7.4. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, PUSĒM 

ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību. 

8. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA. 

8.1. Visus strīdus un domstarpības, kas radušies PUŠU starpā sakarā ar Līguma izpildi, 

PUSES risina pārrunu ceļā, sastādot par to protokolu. Gadījumā, ja PUSES nepanāk 

kopīgi pieņemamu risinājumu pārrunu ceļā, strīdi tiek nodoti izskatīšanai Latvijas 

Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

8.2. PUŠU domstarpības, kas rodas Tehniskā projekta dokumentācijas kvalitātes un tās 

atbilstības Līguma noteikumiem novērtēšanā, izšķir PUŠU pieaicinātie speciālisti. 

9. LĪGUMA LAUŠANA. 

9.1. Līguma darbība var tikt apturēta pēc abu PUŠU vienošanās. Apturot Līgumu, 

PUSĒM ir jāparaksta Darbu pārtraukšanas akts, saskaņā ar kuru PASŪTĪTĀJS 

apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM par reāli paveikto Darbu apjomu. 

9.2. Jebkura PUSE ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, ja otra PUSE nav izpildījusi vienu 

vai vairākas tās saistības, kas, savukārt, tieši apgrūtina pirmās PUSES savlaicīgu 

saistību izpildi, un, ja pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas saistību nepildīšana 

netiek novērsta 30 (trīsdesmit) dienu laikā.  

10. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

10.1. Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz tā pilnīgai izpildei. 

10.2. Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi un 

iepriekšējās sarunas vai vienošanās netiek uzskatīti par Līguma nosacījumiem. 
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10.3. PUŠU tiesības un pienākumi, kas izriet no Līguma, ir saistoši PUSĒM un to 

attiecīgajiem tiesību pārņēmējiem/pilnvarniekiem. Neviena no PUSĒM nevar Līgumu 

nodot tālāk, ja vien PUSES nav rakstiski vienojušās citādi. 

10.4. Gadījumā, ja ar kāda normatīvā akta pieņemšanu, grozīšanu vai papildināšanu 

kāds no Līguma punktiem izrādās spēkā neesošs, tad Līgums nezaudē spēku tā pārējos 

punktos, un šādā gadījumā PUŠU pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām un spēku zaudējošo punktu aizvietot ar jaunu, likumīgu 

nostādni. 

10.5. Jebkuri papildinājumi un izmaiņas Līguma noteikumos ir saistošas tikai tad, ja 

tās ir noformētas rakstiski un abu PUŠU parakstītas. 

10.6. Līgums sastādīts uz 3 (trim) lapām divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram 

katrai PUSEI. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

PASŪTĪTĀJS:     IZPILDĪTĀJS: 

 

Salacgrīvas ostas pārvalde 
PVN Reģ. Nr. LV 90000462446  
biroja adrese Rīgas iela 2, Salacgrīva, 
Salacgrīvas novads 
Biroja adrese Pērnavas iela 3, Salacgrīva, 
Salacgrīvas novads, LV-4033 
Citadeles banka 
Kods: PARXLV22 
Konta Nr.: LV98PARX0002241940023 

SIA „_____________________”                           
PVN Reģ. Nr. _______________ 
Adrese: _____________________ 
Banka ______________________ 
Kods:_______________________ 
Konta Nr.: ___________________ 

 

 

Salacgrīvas ostas pārvaldnieks 

 

 

__________________________________  ________________________________ 

 Ivo Īstenais       


