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1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona. 

1.1. Pasūtītājs: 

Salacgrīvas ostas pārvalde 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000462446 

adrese: Pērnavas iela 3, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033 

Interneta vietne : www.salacgrivaport.lv   

E-pasta adrese: port@salacgrivaport.lv 

Banka: SEB banka, IBAN UNLALV2X 

Bankas konts: LV76UNLA0050024005140 

 

1.2. Pasūtītāja kontaktpersona: 

Salacgrīvas ostas pārvaldnieks 

Ivo Īstenais, 

Tel.nr.: +371 29262429, 

Faksa Nr.: +371 64071110 

E-pasta adrese: port@salacgrivaport.lv 

Darba laiks: darba dienās no 08:00 līdz 17:00; pirmssvētku darba dienās no 08:00 līdz 

16:00. 

 

2. Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents. 

2.1. Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, 

kas piedāvā tirgū veikt  pakalpojumus. 

2.2. Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu. 

2.3. Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu. 

2.4. Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas 

prasībām. 

2.5. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv: 

a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),  

b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona), 

c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā 

noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 

d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto 

(ja Pretendents ir personu apvienība) vai 

e. Pretendenta pilnvarota persona. 

 

3. Saziņa. 

3.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju (Komisiju), ieinteresētajiem piegādātājiem un 

pretendentiem notiek rakstveidā pa pastu, e-pastu vai nododot personīgi. Lai informācija, 

kas nosūtīta pa e-pastu bez elektroniski droša paraksta, iegūtu likumīgu spēku, tā parakstītā 

veidā vienlaikus jānosūta arī pa pastu. 

3.2. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru. 

3.3. Informācijas pieprasījumi ir jānosūta pa pastu uz adresi Salacgrīvas ostas pārvade, Pērnavas 

ielā 3, Salacgrīva, LV-4033, vai uz e-pastu: port@salacgrivaport.lv . 

http://www.salacgrivaport.lv/
mailto:port@salacgrivaport.lv
mailto:port@salacgrivaport.lv
mailto:port@salacgrivaport.lv
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3.4. Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai elektronisko pastu uz Ieinteresētā 

piegādātāja pasta adresi vai elektronisko pastu, ko Ieinteresētais piegādātājs, saņemot 

Nolikumu klātienē, norādījis Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapā (E 

pielikums). 

3.5. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju par iepirkuma 

procedūras nolikumu, iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz 

piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz  

iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām, kā arī ievieto Pasūtītāja tīmekļa vietnē internetā (www.salacgrivaport.lv) sadaļā 

„Iepirkumi”. 

3.6. Visus ar šo iepirkumu saistītos dokumentus, ieinteresēto piegādātāju uzdotos jautājumus un 

uz tiem sniegtās atbildes, papildus informāciju un iespējamās izmaiņas un/ vai 

papildinājumus Nolikumā Pasūtītājs ievieto tīmekļa vietnē internetā 

(www.salacgrivaport.lv) sadaļā „Iepirkumi”, kā arī nosūta ieinteresētajam piegādātājam, 

kas uzdevis jautājumu. Ja minētos dokumentus un ziņas Pasūtītājs ir ievietojis interneta 

mājaslapā, tiek uzskatīts, ka ieinteresētais piegādātājs tos ir saņēmis. Pasūtītājs neuzņemas 

atbildību par to, ka kāds no ieinteresētajiem piegādātājiem nebūs iepazinies ar Pasūtītāja 

publikācijām iepirkuma procedūras gaitā. 

 

4. Informācija par iepirkuma priekšmetu. 

4.1. Iepirkuma procedūru „Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas ostas zvejas kuģu 

piestātnes Nr.3 pārbūve” ietvaros”, Id. Nr. SOP 2016/04 EJZF (turpmāk – Iepirkuma 

procedūra) organizē un realizē Salacgrīvas ostas pārvaldes (turpmāk – SOP) iepirkumu 

komisija (turpmāk – Komisija). 

4.2. Būvdarbi tiek īstenoti Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības 

programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākuma "Zvejas ostas un izkraušanas 

vietas" ietvaros. 

4.3. Iepirkuma priekšmets ir Būvuzraudzības pakalpojumi Salacgrīvas ostas zvejas kuģu 

piestātnes nr.3 pārbūves būvdarbu laikā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un 

Tehnisko būvprojektu (B pielikums) (turpmāk – Būvdarbi). 

   CPV kods: 71520000-9; Celtniecības uzraudzības pasākumi. 

4.4. Iepirkuma līguma izpildes vieta ir: 

4.4.1. Piestātnes Nr.3, Ostas iela 1B, Salacgrīvas, Salacgrīvas novads. Kadastra apzīm. 

6615 009 0007 011. 

4.5. Iepirkuma līgumu izpildes termiņš ir viss būvdarbu veikšanas periods līdz būvobjekta 

nodošanai ekspluatācijā, plānotais būvdarbu periods ir 12 (divpadsmit) mēneši, bet ne vēlāk 

kā līdz 2017.gada 31.decembrim. Būvdarbu un būvuzraudzības uzsākšana plānota 

2016.gada septembrī.   

5. Piedāvājums 

5.1. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība 

5.1.1. Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 

5.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 26.augustam, plkst. 10.00 Salacgrīvas 

ostas pārvaldē, Pērnavas ielā 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov., LV-4033, piedāvājumus 

iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā 

norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam, un par to pilnu atbildību uzņemas 

iesniedzējs. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. 

5.1.3. Piedāvājumi tiks atvērti Salacgrīvas ostas pārvaldē,  Pērnavas ielā 3,  Salacgrīvā, 

Salacgrīvas nov., LV-4033, 2016.gada 26.augustā plkst. 10.00. Piedāvājumu atvēršana ir 

atklāta. 

http://www.salacgrivaport.lv/
http://www.salacgrivaport.lv/
http://www.iub.gov.lv/iub/2nd/?cat=1805&cpvid=8228&kods=71520000-9&level=7
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5.1.4. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma 

iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka 

pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu 

piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena. 

5.1.5. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais 

iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz 

piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam. 

 

5.2. Piedāvājuma derīguma termiņš. 

5.2.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 120 (viens simts divdesmit) dienas no 

piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa. 

5.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma 

termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma 

termiņu. 

5.2.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to 

rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas 

izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma 

nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa 

beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu. 

 

5.3. Piedāvājuma noformējums 

5.3.1. Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām: 

a. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem (1 (viens) oriģināls 

un 2 (divas) kopijas), 

b. Piedāvājuma nodrošinājuma (1 (viens) oriģināls un 2 (divas) kopijas), 

c. Tehniskā piedāvājuma (1 (viens) oriģināls un 2 (divas) kopijas), 

d. Finanšu piedāvājuma (1 (viens) oriģināls un 2 (divas) kopijas). 

5.3.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez 

labojumiem un dzēsumiem.  

5.3.3. Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot 

piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē 

un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver: 

a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu, 

b. Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta 

atšifrējumu, 

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

5.3.4. Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir 

pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies 

dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos 

noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver: 

a. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, 

b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

5.3.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas 

apliecinājums ietver: 

a. norādi “KOPIJA PAREIZA”, 
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b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

5.3.6. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu 

piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un 

piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina: 

a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona), 

b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona), 

c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā 

noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 

d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto 

(ja Pretendents ir personu apvienība) vai 

e. Pretendenta pilnvarota persona. 

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu 

apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais 

personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” 

un „e” apakšpunktā noteikto. 

5.3.7. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu 

atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums 

vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.  

5.3.8. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda: 

a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;  

b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru; 

c. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai 

personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona), adresi un 

elektronisko pasta adresi; 

d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona numuru un elektronisko pasta 

adresi; 

e. atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai “Būvuzraudzības pakalpojumi projekta 

“Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes nr.3 pārbūve” ietvaros”, id. Nr. SOP 2016/04 

EJZF”. Neatvērt līdz <piedāvājumu iesniegšanas termiņš>”. 

5.3.9. Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem 

vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem 

iepakojumiem attiecīgi norāda: 

a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”, 

b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, 

c. atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai ”Būvuzraudzības pakalpojumi projekta 

“Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes nr.3 pārbūve” ietvaros”, id. Nr. SOP 2016/04 

EJZF” 

5.3.10. Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai 

kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda: 

a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”, 

b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, 

c. piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā 

un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais piedāvājums” vai 

“Finanšu piedāvājums”). 
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6. Piedāvājuma nodrošinājums. 

6.1. Piedāvājuma nodrošinājums ir 500,00 EUR (pieci simti euro) apmērā, kas sagatavots 

sekojošā kārtībā: 

6.1.1. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniegusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai 

Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas 

Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu 

sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma 

veidnei (D2 pielikums) vai Piedāvājuma nodrošinājuma veidnē paredzētajiem 

noteikumiem. Apdrošināšanas polise jāiesniedz kopā ar apmaksu apliecinošu dokumentu. 

6.1.2. Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir ieskaitīta Pasūtītāja norādītajā bankas kontā, bankas 

maksājuma uzdevumā norādot – „Piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūrai, 

iepirkuma identifikācijas Nr. SOP 2016/04 EJZF. 

6.2. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls (garantija, polise vai bankas apstiprināts maksājuma 

apliecinošs dokuments) iesniedzams atsevišķi, nepievienojot to piedāvājuma dokumentiem. 

Piedāvājuma dokumentiem pievienojama pretendenta apliecināta piedāvājuma 

nodrošinājuma kopija. 

6.3. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 

a. līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma 

nodrošinājuma izsniedzējs; 

b. līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir atzīts par uzvarētāju, saskaņā ar iepirkuma līguma 

noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma 

procedūras dokumentos un līgumā); 

c. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 

6.4. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur Pretendenta iemaksāto 

piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 

b. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, 

Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un 

iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts); 

c. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, 

neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

6.5. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod vai atmaksā 10 (desmit) dienu laikā 

Pretendentiem šādā kārtībā: 

a. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc Iepirkuma līguma 

izpildes nodrošinājuma iesniegšanas; 

b. pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām; 

c. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc 

piedāvājuma derīguma termiņa beigām. 

d. Visiem Pretendentiem, ja Iepirkuma procedūra tiek izbeigta bez rezultāta vai pārtraukta.  

 

7. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā. 

7.1. Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu 

pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai 

prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā 

stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par 
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vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu 

jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. 

7.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš 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, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas 

spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši. 

7.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, 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, iecietības programmas 

ietvaros Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi. 

7.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka 

līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts. 

7.5. 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 parādu, 

tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā 

valstī pārsniedz 150 euro. 

7.6. Pretendents ir sniedzis patiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai un sniedzis 

pieprasīto informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai.  

7.7. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz: 

a. Pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un 

visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai 

personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), 

b. Personām, t.sk. apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās. 

7.8. Ja Pasūtītājs konstatē, ka persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka 

tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neatbilst 

Nolikuma 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. apakšpunktā minētajām prasībām,  tas pieprasa, lai 

Pretendents nomaina attiecīgo personu. Ja Pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma 

izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām prasībām, Pasūtītājs izslēdz attiecīgo Pretendentu no dalības 

iepirkuma procedūrā. 

 

8. Pretendenta kvalifikācijas prasības. 

8.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai. 

8.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus un balstīties uz viņu iespējām) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos 

gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

8.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja Pretendents 

Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju un balstīties uz viņa iespējām), kas veiks 
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darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts 

Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir 

kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja 

attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta 

vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 

8.1.3. Pretendenta piedāvātajam: 

a. Galvenajam būvuzraugam ir spēkā esošs Latvijas Jūrniecības savienības sertificēšanas 

centra izsniegts sertifikāts jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā;  

b. Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraugam ir spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu 

izbūves darbu vadīšanā; 

c. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves darbu būvuzraugam ir spēkā esošs 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā. 

Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo 

pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts 

normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās 

kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un 

gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai 

ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies 

attiecīgajā profesiju reģistrā. 

8.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

8.2.1. Pretendenta finanšu apgrozījums pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2013.gads, 2014.gads, 

2015.gads) būvdarbu uzraudzībā  katrā gadā vismaz 1,5 reizes pārsniedz Pretendenta 

piedāvāto Pakalpojuma kopējo cenu, neskaitot PVN. Pretendentiem, kas tirgū darbojas 

mazāk par trīs gadiem, finanšu apgrozījums katrā nostrādātajā gadā vismaz 1,5 reizes 

pārsniedz Pretendenta piedāvāto Pakalpojuma kopējo cenu, neieskaitot PVN. 

8.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. 

8.3.1. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2013., 2014. un 2015.g.) laikā ir veicis būvuzraudzību 

vismaz 3 (trīs) būvobjektos, kur uzbūvēta, pārbūvēta, (rekonstruēta) vai atjaunota kāda no: 

8.3.1.1. jūras un upju hidrotehniskajām būvēm – piestātne, krasta stiprinājums, mols, muliņš 

u.c.; 

8.3.1.2. transportbūvēm - atbalstsiena, tilts, viadukts, liela izmēra caurteka (virs 2 m 

diametrā); 

8.3.2. Pretendenta piedāvātais galvenais būvuzraugs iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2013., 2014. un 

2015.g.) laikā ir vadījis vismaz 1 (vienu) būvobjektu, kur uzbūvēta, pārbūvēta 

(rekonstruēta) vai atjaunota kāda no ostas hidrotehnikām būvēm – piestātne, krasta 

stiprinājumi, mols, muliņš u.c., un kuru tehniskais risinājums ir līdzvērtīgs (garums sastāda 

vismaz 80 m) iepirkuma priekšmetam būvniecības tehniskajam risinājumam, un visi objekti 

nodoti ekspluatācijā, no kurām: 

8.3.2.1. Vismaz vienā būvobjektā ir veikta tērauda rievsienas atbalstsienas izbūve ne mazāk kā 100t 

apjomā. 

8.3.3. Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz 

apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, 

lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. 

Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi. 

 

9. Iesniedzamie dokumenti. 

9.1. Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir 

uzskaitīti šajā punktā. 

9.2. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā. 
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9.2.1. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma 

pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz 

kopā ar: 

a. Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību 

Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas 

dokumentiem), 

b. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā 

arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas 

tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas 

attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku 

paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai 

personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai 

dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības 

biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas 

personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksta 

tiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

9.3. Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā 

9.3.1. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 7.2.apakšpunkta 

prasību izpildi, tas pieprasa izziņu no Valsts darba inspekcijas, kura apliecina, ka 

Pretendents un Personas, uz kuru iespējām tas balstās, nav sodīti par Nolikuma 

7.2.apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem Latvijā. Ārvalstī reģistrētam 

(atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam un Personām, uz kuru iespējām tas balstās (ja 

tas/tie ir reģistrēts/i ārvalstī vai ārvalstī ir tā/to pastāvīgā dzīvesvieta) Pasūtītājs pieprasa 

iesniegt izziņu no attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas, kas apliecina, ka Pretendents 

un Personas, uz kuru iespējām tas balstās, nav sodīti par Nolikuma 7.2.apakšpunktā 

minētajiem darba tiesību pārkāpumiem attiecīgajā ārvalstī. 

9.3.2. Par Nolikuma 7.3.apakšpunktā minēto prasību izpildi Pasūtītājs pārliecinās publiskajās 

datubāzēs. 

9.3.3. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 7.4.apakšpunkta 

prasību izpildi, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā trīs mēnešus 

pirms iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija, kas apliecina, ka Pretendentam 

un Personām, uz kuru iespējām tas balstās, nav pasludināts maksātnespējas process 

(izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga 

veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un 

maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta to saimnieciskā darbība, nav uzsākta 

tiesvedība par to bankrotu un tie neatrodas likvidācijas stadijā. 

9.3.4. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 7.5.apakšpunkta 

prasību izpildi, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā trīs mēnešus 

pirms iesniegšanas dienas: 

9.3.4.1. izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas apliecina, ka Pretendentam 

(neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēts Latvijā vai Latvijā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un 

Personām, uz kuru iespējām tas balstās, Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 euro; 

9.3.4.2. izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam 

(atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir to 

pastāvīgā dzīvesvieta) un Personām, uz kuru iespējām tas balstās, attiecīgajā ārvalstī nav 

nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro. 

9.3.5. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un 

visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja Pretendents ir personu apvienība, - par 

visiem personu apvienības dalībniekiem. 
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9.3.6. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu 

attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu 

kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai 

attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī. 

9.4. Ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība, neatbilst 

Nolikuma 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. apakšpunktā minētajām prasībām, Pretendents norāda to 

piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas 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. 

 

9.5. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti 

9.5.1. Uzņēmuma reģistrācijas datus par Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrētu 

Pretendentu, personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība) vai visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu 

iesniedz personu apvienība) pasūtītājs iegūst Uzņēmuma reģistra datu bāzē. Ārvalstu 

pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu 

iesniedz personu apvienība) komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu 

reģistrācijas apliecību kopijas. 

9.5.2. Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai ārvalstu 

apakšuzņēmēja (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) attiecīga 

profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas 

izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts 

normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu 

līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 

9.5.3. Pretendenta, Personas / apakšuzņēmēju, uz kuras iespējām Pretendents balstās, (ja 

Pretendents balstās uz apakšuzņēmēju, kurus tas plāno piesaistīt būvuzraudzības darbiem, 

vai citu personu finanšu iespējām) pilnvarotās personas apstiprināta izziņa par katra gada 

finanšu apgrozījumu būvuzraudzības jomā Pretendenta darbības pēdējo trīs gadu (2013., 

2014., 2015.) laikā. Pretendentiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija 

jāiesniedz par visu darbības periodu. 

9.5.4. Pretendenta apstiprināts Pretendenta 2013., 2014. un 2015. gados veikto būvuzraudzību 

darbu saraksts atbilstoši Veikto būvuzraudzības darbu saraksta veidnei (D3 pielikums) un 

pasūtītāju atsauksmes par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un 

atbilstošā kvalitātē. Pasūtītāju atsauksmes jāiesniedz par visiem Veikto būvuzraudzību 

darbu sarakstā norādītajiem objektiem, ar kuriem Pretendents apliecina atbilstību Nolikuma 

8.3.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām. Pretendentiem, kas tirgū darbojas mazāk par trim 

gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu.  

Veikto būvuzraudzība darbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem 

būvdarbiem, kas apliecina Nolikuma 8.3.1.apakšpunktā prasīto pieredzi. 

9.5.5. Informāciju par Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvuzrauga vadītajiem būvdarbiem, kas 

apliecina Nolikuma 8.3.2.apakšpunktā norādītā speciālista prasīto pieredzi,  atbilstoši 

Speciālistu kvalifikācijas veidnei (D4 pielikums). Lai apliecinātu Nolikuma 

8.3.2.apakšpunktā minētā atbildīgā būvuzrauga vadītāja pieredzi, jāpievieno dokumentus, 

kas apliecina šī speciālista darbu D4 pielikumā minētajos objektos – piemēram, būvvaldē 

reģistrētus saistību rakstus, būvatļaujas, objektu ekspluatācijā nodošanas aktus, būvdarbu 

žurnālu kopijas vai pasūtītāju atsauksmes par konkrēto speciālistu darbu konkrētajos 

objektos. 
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9.5.6. Pretendenta piedāvātā: 

a. Atbildīgā būvuzrauga Latvijas Jūrniecības savienības sertificēšanas centra izsniegts 

sertifikāts jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā kopiju; 

b. Elektroietaišu izbūves darbu būvuzrauga būvprakses sertifikāta elektroietaišu izbūves 

darbu vadīšanā kopija; 

c. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvuzrauga būvprakses sertifikāts 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā; 

Par attiecīgo sertifikātu esamību un derīguma termiņu Pasūtītājs var pārliecināties 

publiskajās datubāzēs. 

Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu 

sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību 

akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un profesionālās 

kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un 

gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai 

ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies 

attiecīgajā profesiju reģistrā. 

9.5.7. Pretendenta piedāvātā būvuzrauga CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar  veidni (D5 

pielikums).  

9.5.8. Ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstās uz apakšuzņēmēju 

vai citu Personu iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta 

kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver:  

a. visu apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojumu darbu aprakstu atbilstoši 

Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidnei (D6 pielikums), 

b. (1) apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums 

atbilstoši Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, 

apliecinājuma veidnei (D7 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo 

Pakalpojuma daļu sarakstā norādītās Pakalpojuma daļas un/vai nodot Pretendenta rīcībā 

Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos resursus un/vai (2) Pretendenta un Personas, 

t.sk. apakšuzņēmēju, uz kuras iespējām Pretendents balstās, līgums par sadarbību 

Iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma līguma 

izpildei nepieciešamie resursi (nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie 

resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē), gadījumā, ja ar Pretendentu 

tiks noslēgts Iepirkuma līgums, 

c. dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā; 

d. ārvalstīs reģistrēta apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, 

komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas 

reģistrācijas apliecības kopija; 

e. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām 

pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un 

tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju / Personu, uz 

kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas 

pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās 

amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

 

10. Tehniskais piedāvājums 

10.1. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj: 

10.1.1. Brīvā formā aizpildīts un atbilstoši Tehniskās specifikācijas (D9 pielikums) prasībām 

noformēts piedāvājums, kas satur šādas sadaļas:  
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10.1.1.1. Pretendenta organizatoriskā struktūrshēma (norādot būvuzrauga grupas sastāvu un katra 

tajā ietilpstošo speciālistu specializāciju);  

10.1.1.2. Galveno būvdarbu veidu – metāla rievsienas un enkursienas izbūves, inženiertīklu, seguma 

kārtu ieklāšanas būvuzraudzības apraksts (norādot kādu parametru atbilstību, cik bieži 

plānots pārbaudīt un pierakstīt, kura persona būvobjektā glabās pierakstus un uzrādīs tos 

pārbaudītājiem);  

10.1.1.3. Pretendenta rīcībā esošās operatīvās kvalitātes kontroles ierīces (norādot, kurš no 

būvuzraudzības grupas un kādu parametru atbilstību ar katru no tām pārbaudīs).  

  

11. Finanšu piedāvājums  

11.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks sniegts Pakalpojums 

(Pakalpojuma kopējā cena) kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas. 

Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D8 pielikums).  

11.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN. Atsevišķi jānorāda 

Pakalpojuma kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa). 

11.3. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu. 

 

12. Piedāvājumu izvērtēšana 

12.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu 

izvērtēšanu. 

12.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un 

Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai 

Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā 

vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 

12.3. Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda, (1) vai Pretendenti, personālsabiedrības 

biedri, personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai 

personu apvienība) un apakšuzņēmēji (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt 

apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija 

Būvkomersantu reģistrā, un (2) vai Pretendenti un Personas, t.sk. apakšuzņēmēji, uz kuru 

iespējām Pretendenti balstās, nav atzīti par vainīgiem darba tiesību būtiskā pārkāpumā un 

konkurences tiesību pārkāpumā.  

12.4. Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu, 

apakšuzņēmēju un Personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību citiem 

Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu 

atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām. 

12.5. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkumu procedūras dokumentu kā sākotnējo 

pierādījumu atbilstībai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases 

prasībām. 

12.6. Pretendentu, kuri vai kuru Personas, t.sk. apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām Pretendents 

balstās tiek noraidīti, ja tie: 

a. nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkuma 

procedūrā, vai neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā vai saskaņā ar 

Nolikuma 12.8.punkta nosacījumiem Pasūtītāja veikto izvērtējumu tiek atzīts, ka 

veiktie pasākumi ir nepietiekami vai  

b. nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta 

kvalifikācijas prasībām vai 

c. ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai. 

12.7. Ja Pretendents Nolikuma 9.4.punktā noteiktajā gadījumā neiesniedz skaidrojumu un 

pierādījumus, Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar 
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likuma “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums” 42.panta pirmās daļas 1., 

2., 3. vai 4.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.  

12.8. Ja Pretendents Nolikuma 9.4.punktā noteiktajā gadījumā iesniedz skaidrojumu un 

pierādījumus, Pasūtītājs izvērtē Pretendenta vai personālsabiedrības biedra, ja Pretendents 

ir personālsabiedrība, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga 

nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Ja Pasūtītājs veiktos 

pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai 

nākotnē, tas pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo Pretendentu no dalības Iepirkuma 

procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, Pasūtītājs pieņem lēmumu izslēgt 

Pretendentu no tālākas dalības Iepirkuma procedūrā. 

12.9. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu 

piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie 

piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek 

noraidīti. 

12.10. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, 

ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska. 

12.11. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija 

izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskai 

specifikācijai. 

12.12. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto1 

Būvuzraudzības kopējo cenu bez PVN. 

12.13. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek 

noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, 

Pasūtītājs 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 paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts 

tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus 

apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu. 

 

13. Iepirkuma līgums 

13.1. Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz 

Iepirkuma līgumu Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums), izmantojot to kā paraugu. 

13.2. Ja izraudzītais Pretendents jebkādu iemeslu dēļ atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar 

Pasūtītāju, vai nav veicis visas nepieciešamās darbības, kas paredzētas Nolikumā pirms 

Līguma noslēgšanas, un tā iemesla dēļ Līguma noslēgšana nav iespējama, Iepirkuma 

komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu, pirms 

tam pārliecinoties vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji 

izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumus ar pasūtītāju. Ja arī nākamais 

izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumus vai ir uzskatāms par vienu tirgus 

dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu 

pārtraukt Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

  

                                                 
1 Ja Finanšu piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, vērā ņem pareizi aprēķināto summu 
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A pielikums: TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Tehniskā specifikācija. 

 

1. Izpildītājam jāveic būvuzraudzība objektam „Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 

pārbūve” – projekta autors SIA “Inženieru grupa “Kurbada tilti”” būvniecības laikā (turpmāk - 

Būvobjekts), nodrošinot pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā.  

2. Būvobjekta raksturlielumi:  

 Objekta kordona garums 158 m, piestātnes izbūvējamās virsmas laukums ir 4280 m2. Ir izstrādāts 

būvprojekts.  

 Plānotais būvuzraudzības līguma noslēgšanas termiņš: 2016.gada septembris.  

 Būvniecības darbu plānotais uzsākšanas termiņš: 2016.gada septembris.  

 Objekta nodošana ekspluatācijā ir paredzēta līdz 2017.gada 31.decembrim.  

3. Līguma izpildes laiks ir no līguma spēkā stāšanās dienas līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā 

4. Izpildītājam jāveic būvuzraudzība atbilstoši izstrādātajam Būvobjekta būvprojektam, Būvniecības 

likumam, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, MK 
16.09.2014. noteikumiem Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi 

neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, ar Ministru kabineta noteikumiem apstiprinātiem 

LBN, kuru piemērošana nepieciešama būvdarbu izpildē un būvuzraudzības pakalpojuma 
sniegšanā, citiem būvniecības un būvuzraudzības darbus regulējošiem normatīviem.  

5. Izpildītājam jāpiedalās Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes nr.3 nodošanā ekspluatācijā.   

6. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu atbilstoša reģistrācija 

Būvkomersantu reģistrā un sertifikāti, kas nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī 
uzņemas atbildību, kas būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.  

7. Prasības darbiniekiem.  

7.1. Izpildītājam būvuzraudzībā jānodrošina vismaz šādi darbinieki  un šādu minimālo speciālistu 

klātbūtne Būvobjektā:  

 

Nr.p.k Darbinieka 

pienākumi 

Darbinieku 

skaits 

Ieguldījums Minimālais 

inženierdienu 

skaits Būvdarbu 

periodā. 

1. 

Jūras 

hidrotehnisko 

būvju būvuzraugs 

1 1 slodze* 

 

250 

2. 
ŪKT sistēmu 

būvuzraugs 
1 

Sistēmas izveides 

laikā 

30 

3. 

Elektroietaišu 

sistēmu 

būvuzraugs  

 

1 
Sistēmas izveides 

laikā 

20 

 

* 1 slodze – speciālistam jābūt objektā ne mazāk 5 darba dienas nedēļā. 
1 inženierdiena = 8 darba stundas 

Plānotais būvdarbu sākums 2016.gada septembris, būvdarbu ilgums 52 nedēļas.  

Objekta nodošanai ekspluatācijā – izpilddokumentācijas sagatavošanai paredzētas 14 dienas.  

Viens speciālists var apvienot vairāku darbinieku pienākumu pildīšanu.  
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7.2. Slimība, komandējums u.c. līdzīgos gadījumos operatīvas darbības nodrošināšanai Izpildītājam 

jāparedz līdzvērtīgi aizvietotāji būvuzraudzībā piesaistītajiem darbiniekiem.  

7.3. Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.  

7.4. Ja iepirkuma izpildē tiek piesaistīts arī būvuzrauga palīgs, tā zināšanām un prasmēm jābūt 

piemērotām būvuzraudzības veikšanai, taču tā izpildāmais darba apjoms nevar būt lielāka par 

50% no visa iepirkuma izpildes laikā veicamā darba apjoma. 

7.5. Pretendents drīkst paredzēt lielāku speciālistu laika ieguldījumu, kā arī piesaistīt papildus 

speciālistus, ja tas uzskata, ka tas ir nepieciešams pienācīgai līguma izpildei. Nolikumā noteikts 

minimālais cilvēkdienu skaits, taču tas var tikt koriģēts būvniecības laikā, lai nodrošinātu 

atbilstību spēkā esošajiem Būvniecības normatīvajiem aktiem, bet nepalielinot kopējo 

līgumcenu.  

8. Izpildītāja pienākumi:  

8.1. nodrošināt speciālistu noslodzes grafikā norādītā atbildīgā būvuzrauga vai tā palīga pastāvīgu un 

regulāru atrašanos objektā saskaņā ar speciālistu noslodzes grafiku pilnas darba dienas periodā;  

8.2. izstrādāt Objekta Būvuzraudzības plānu, iesniegt to Pasūtītājam saskaņošanai 10 (desmit) dienas 

pēc Līguma noslēgšanas;  

8.3. ievērot vispārpieņemto praksi Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā, kā arī ievērot Pasūtītāja 

norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai Līgumu;  

8.4. pienācīgi un rūpīgi iepazīties ar Būvprojektu un līgumu par būvdarbu veikšanu Objektā;  

8.5. sadarbībā ar būvdarbu veicēju un Pasūtītāju nodrošināt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu 

Būvatļaujas nosacījumu izpildes saņemšanai;  

8.6. nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav izpildīti nosacījumi Būvatļaujā;  

8.7. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību Būvprojektam, kā arī būvniecību, darba 

drošību un saskaņā ar ugunsdrošību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;  

8.8. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas vai sertifikātus un 

tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam;  

8.9. nodrošināt regulāru būvmateriālu pārbaudi, ja nepieciešams, to paraugu noņemšanu, nogādājot 

sertificētā, Pasūtītāja norādītā laboratorijā, (pārbaudes izmaksas sedz Pasūtītājs);  

8.10. pārbaudīt Objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību Būvprojekta 

risinājumiem;  

8.11. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā saskaņā ar MK 

19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un MK 16.09.2014. noteikumiem 

Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, 

inženierbūvju būvnoteikumi”.  

8.12. nodrošināt Objektā nepārtrauktu (tas ir - būvdarbu uzraudzība jāveic, kad vien norit būvdarbi, 

arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās) būvniecības procesa uzraudzību;  

8.13. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā ierasties Objektā, ja to 

pieprasa darba situācija pēc Pasūtītāja vai Būvprojekta autoruzrauga pieprasījuma.  

8.14. būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti, Izpildītāja klātbūtne ir obligāta;  

8.15. organizēt un vadīt Objekta būvniecības būvdarbu sanāksmes, parakstīt būvdarbu sanāksmju 

protokolus;  

8.16. sniegt iespējamo problēmu risinājumus nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju, 

būvdarbu veicēju un Būvprojekta autoruzraugu;  

8.17. izvērtēt būvdarbu veicēja veikto ikmēneša būvdarbu izpildes atbilstību Objekta būvdarbu 

izpildes kalendārajam grafikam;  

8.18. 5 (piecu) darba dienu laikā pārbaudīt un izvērtēt būvdarbu veicēja sagatavotos ikmēneša aktus 

par būvdarbu izpildi un Objektu kopumā, būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktā minēto 

apjomu un vērtības atbilstību, tos akceptēt vai sagatavot motivētu atteikumu un iesniegt 

Pasūtītājam;  

8.19. analizēt būvdarbu veicēja iesniegtos būvdarbu veikšanas projektus, būvdarbu veikšanas 

kalendāros grafikus un citus ar būvdarbiem saistītos dokumentus, sekot līdzi autoruzraudzības 

procesam, piedalīties neparedzēto būvdarbu un Būvprojekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā, 

sagatavot par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informēt un konsultēt Pasūtītāju;  
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8.20. nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam 

būvdarbu līgumam;  

8.21. nodrošināt detalizētu Būvprojekta risinājumu analīzi;  

8.22. dot slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem un optimālajai Pasūtītāja vajadzību 

nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā piedāvājot konkrētas korekcijas;  

8.23. izskatīt būvdarbu veicēja iesniegtos paziņojumus par atšķirībām starp būvdarbu līguma 

dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem, būvdarbu dokumentu nepilnībām vai 

kļūdām, līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām un sagatavot lēmumu projektus par 

turpmāko rīcību izskatīšanai būvdarbu sanāksmēs, sniegt Pasūtītājam konkrētus priekšlikumus 

turpmākai rīcībai;  

8.24. kontrolēt būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;  

8.25. piedalīties konstatēto būvniecības defektu fiksācijā, veicot Objektā konstatēto pārkāpumu 

fotofiksāciju un parakstot attiecīgi sastādītu defektu aktu;  

8.26. pieprasīt no būvdarbu veicēja Būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju 

no Būvprojekta, saskaņotām tehnisko risinājumu skicēm, būvdarbu tāmēm un spēkā esošajiem 

Latvijas būvnormatīviem novēršanu un uzraudzīt atklāto defektu novēršanas izpildi;  

8.27. īpašu uzmanību pievērst un regulāri veikt pārbaudi būvdarbu, pielietojamo izstrādājumu, 

iekārtu un materiālu kvalitātei, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu 

prasībām, citām būvdarbu līgumā, kā arī Būvprojektā definētām prasībām, ja nepieciešams, 

organizēt nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, pieaicināt nozares 

ekspertus;  

8.28. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi vai ja tiek 

konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai noslēgtā būvdarbu līguma, vai ja netiek 

ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā 

gadījumā Izpildītājam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, pienākums iesniegt būvdarbu 

veicējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai;  

8.29. uzraudzīt, lai būvdarbu veicējs ievēro sanāksmēs un līgumā par Objekta būvniecību noteiktos 

būvdarbu izpildes termiņus, termiņu nokavējuma gadījumā nekavējoties rakstiski informēt 

Pasūtītāju;  

8.30. saskaņot ar būvdarbu veicēju un Pasūtītāju būvlaukuma nodošanas un ierīkošanas kārtību, 

mehānisko un elektrisko iekārtu piegādes grafiku, būvdarbu veicējam piederošās tehnikas 

ievešanu un izvešanu no būvlaukuma, kā arī saskaņot citus organizatoriskos jautājumus;  

8.31. uzraudzīt, lai Objektā būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un citu personu 

iepriekš paveikto darbu, piedalīties konstatēto bojājumu fiksācijā, sagatavot un parakstīt aktu 

par konstatētajiem bojājumiem, ko jāiesniedz Pasūtītājam kompensācijas piedzīšanai no 

vainīgās personas;  

8.32. uzraudzīt, lai Objektā būvdarbu laikā būvdarbu veicējs un atsevišķu būvdarbu veicēji, ja tādi 

būvdarbu laikā tiks piesaistīti, ievērotu tīrību un kārtību, piedalīties konstatēto pārkāpumu 

fiksācijā, sagatavot un parakstīt aktu par konstatētajiem pārkāpumiem, ko jāiesniedz 

Pasūtītājam līgumsoda piedzīšanai no vainīgās personas;  

8.33. veikt citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir 

būvuzrauga pienākums;  

8.34. ja nepieciešams, ierosināt Pasūtītājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu būvdarbu veicējam par 

Līguma saistību nepildīšanu;  

8.35. nodrošināt dokumentācijas sagatavošanu, kuru saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem Objekta nodošanai ekspluatācijā ir jānodrošina Pasūtītājam;  

8.36. piedalīties komisijas par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā darba organizēšanā saskaņā ar 

Ministru MK 16.09.2014. noteikumiem Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un 

citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” un Būvvaldes norādījumiem un 

prasībām;  

8.37. Līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar Objekta būvuzraudzību saistīto 

dokumentāciju;  
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9. Izpildītājam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam Būvdarbu un Būvuzraudzības izpildes plānu 

un atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. Atskaites jāiesniedz 1 eksemplārā papīra 

formātā, iesietas un elektroniski MS Office Word nolasāmā formātā. Ja dažādu atskaišu 

iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē, sniedzot atbildes uz zemāk 

minētajām prasībām.  

9.1. Uzsākšanas atskaiti iesniedz 10 dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver sekojošu 

informāciju:  

9.1.1. būvuzraudzības personāla grafiks;  

9.1.2. būvdarbu izpildes kalendārais grafiks ar darbaspēka sadalījumu pa darbu veidiem un naudas 
plūsma;  

9.1.3. būvdarbu kvalitātes kontroles plāns;  

9.1.4. būvuzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;  

9.1.5. būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;  

9.1.6. būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpilde norādot datumus (būvatļaujas 
izdošana, saistību raksti, būvlaukuma pārņemšana, informācijas stendu);  

9.1.7. par būvprojekta atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, komunikāciju 

pārcelšana un citas būvprojektā neiekļautas lietas);  

9.1.8. priekšlikumi par paredzēto atskaišu formātiem (ikmēneša un pabeigšanas).  

9.2. Iknedēļas plānu nosūta elektroniski uz Pasūtītāja e-pasta adresi port@salacgrivaport.lv  katru 

pirmdienu līdz plkst. 1400, tajā norādot ziņas par šajā nedēļā objektā plānotajiem darbiem un 

būvuzraudzības darba izpildes grafiku, norādot piesaistīto speciālistu, t.sk. Būvuzrauga palīga, 

ja tāds ir, noslodzes. Plānoto Iknedēļas plānu var mainīt tikai pēc izmaiņu saskaņošanas ar 

Pasūtītāju. 

9.3. Ikmēneša atskaiti iesniedz līdz katra mēneša 10 (desmitajam) datumam un tajā ietilpst:  

9.3.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem; 

9.3.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;  

9.3.3. nepieciešamības gadījumā pārskats par plānotajiem un veiktajiem darbu progresa korekcijas 
pasākumiem;  

9.3.4. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā 
salīdzinājums);  

9.3.5. precizēts Būvuzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā 

salīdzinājums)  

9.3.6. problēmu, risku un Būvuzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;  

9.3.7. fotoattēli pirms konkrēto darbu uzsākšanas, darbu izpildes laikā un pēc darbu pabeigšanas (uz 
fotogrāfijām jābūt attēlotiem datumiem un laikiem);  

9.3.8. konstatēto defektu fotoattēlu atskaite un iepriekšējo defektu novēršanas atzīme (ja 
attiecināms);  

9.3.9. Būvuzraudzības izpildes aktu.  

9.4. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā 

ietilpst:  

9.4.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;  

9.4.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;  

9.4.3. faktiskais Būvuzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;  

9.4.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;  

9.4.5. informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā;  

9.4.6. akts par paveikto būvdarbu būvuzraudzību;  

9.4.7. secinājumi, ieteikumi un pielikumi.  

10. Uz visām atskaitēs pievienotajām fotogrāfijām jābūt attēlotam fotogrāfijas uzņemšanas datumam 

un laikam.  

 

mailto:port@salacgrivaport.lv
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B pielikums: TEHNISKAIS BŪVPROJEKTS 
 

 

Tehniskais būvprojekts ir SIA „Inženieru birojs “Kurbada tilti””, reģ.Nr. Nr.40003485598, 

izstrādātais un būvvaldes akceptēts būvprojekts, kas digitālā formātā ir pieejamas Salacgrīvas ostas 

pārvalde interneta vietnē www.salacgrivaport.lv sadaļā “Iepirkumi 2016”. 

Tehniskais būvprojekts nosaka Būvobjekta arhitektoniskos risinājumus un inženierrisinājumus, kā 

arī Būvobjekta Darbu apjomus un kvalitāti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

 

 

 

 

  

http://www.salacgrivaport.lv/
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C pielikums. BŪVUZRAUDZĪBAS LĪGUMA PROJEKTS. 

 

 

 

Līguma projekts  

Par būvuzraudzības pakalpojumiem projekta Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 

pārbūve ietvaros. 

 

 

Salacgrīva, 2016.gada ……………….. 

 

Salacgrīvas ostas pārvalde, tās pārvaldnieka Ivo Īstenā personā, turpmāk - Pasūtītājs, kurš darbojas 

uz Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikuma pamata, no vienas puses, un  

 

<Uzņēmēja pilns nosaukums un paraksta tiesīgās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kurš 

darbojas uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt 

Līgumu> pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas puses kopā turpmāk tekstā – Puses, vai 

katra atsevišķi - Puse,  

 

apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, darbojoties bez maldiem, viltus un spaidiem, 

vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar iepirkuma 

procedūras „Būvuzraudzības pakalpojumiem projekta “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 

pārbūve” ietvaros” Id. Nr. SOP 2016/04 EJZF, turpmāk – Iepirkums,  rezultātiem, 2016. gada ___. 

________ ostas valdes lēmumu Nr.____    par iepirkuma izpildes tiesību piešķiršanu un Uzņēmēja 

iesniegto piedāvājumu, turpmāk - Piedāvājums, vienojas un noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – 

Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets  

1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs ar saviem resursiem apņemas Līgumā noteiktajos 

termiņos un kārtībā veikt būvuzraudzību Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūves 

būvdarbiem (turpmāk – Būvuzraudzība).  

1.2. Būvuzraudzība veicama Salacgrīvas ostas teritorijā, piestātnē Nr.3, Ostas iela 1B, Salacgrīvā. 

(turpmāk – Objekts).  

1.3. Būvdarbi tiks veikti saskaņā ar SIA “Inženieru birojs “Kurbada tilti”” izstrādāto būvprojektu 

„Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve” (turpmāk – Būvprojekts).  

1.4. Izpildītājs uzrauga Objekta būvniecības atbilstību spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, 

būvniecības normām, Būvprojektam, noslēgtajam būvdarbu līgumam un kvalitātes prasībām, kā 

arī veic citus pienākumus, kādi būvuzraugam ir paredzēti saskaņā ar spēkā esošiem 

normatīvajiem aktiem un šo Līgumu.  

 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība  

2.1. Līguma summa par Būvuzraudzības veikšanu ir ……….. EUR (………….. euro),  pievienotās 

vērtības nodoklis 21% …………. EUR (……………….. euro), kopā …………………. EUR 

(……………………… euro)  (turpmāk – Līguma summa).  
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2.2. Izpildītājs ir atbildīgs par normatīvajos aktos noteikto nodokļu un citu obligāto maksājumu 
samaksu.  

2.3. Līguma summa ietver visu Izpildītājam pienākošos atlīdzību par Līgumā noteikto saistību 

savlaicīgu, pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, kā arī - visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar 

būvuzraudzības veikšanu, tajā skaitā, bet ne tikai – apdrošināšanu, transporta izdevumus, 

apsekošanas izmaksas, darbaspēka izmaksas, dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas 

izmaksas, kā arī jebkādas citas izmaksas, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību 

savlaicīgai, pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.  

2.4. Samaksa par būvniecības procesā veiktajiem Būvuzraudzības pakalpojumiem tiek veikta 

sekojošā kārtībā:  

2.4.1. Samaksa tiek veikta 1 (vienu) reizi mēnesī par iepriekšējā mēnesī veikto Būvuzraudzību:  

2.4.2. No samaksas tiek ieturēti 10% (desmit procentus) kā atliktais maksājums, saskaņā ar 
Pasūtītāja apstiprinātajiem Izpildītāja ikmēneša Būvuzraudzības izpildes aktiem;  

2.4.3. Samaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Būvuzraudzības izpildes akta abpusējas 

parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas;  

2.4.4. Atlikto maksājumu ieturēto 10 % daļu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 15 (piecpadsmit) 

dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā, Izpildītāja Būvuzraudzības Līguma saistību 

pilnīgas izpildes un attiecīga rēķina saņemšanas dienas no Izpildītāja;  

2.5. Izpildītājs līdz katra mēneša 10 (desmitajam) datumam iesniedz Pasūtītājam Ikmēneša atskaiti 

atbilstoši Tehniskās specifikācijas (pielikums Nr.1) prasībām.   

2.6. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata Izpildītāja iesniegto dokumentāciju un paraksta to 

vai, ja Pasūtītājs nav apmierināts ar Būvuzraudzības vai apsekošanas atskaites kvalitāti, sagatavo 

rakstisku pretenziju par Būvuzraudzības vai apsekošanas atskaites kvalitāti, norādot tajā 
neatbilstības, iesniedzot to Izpildītājam.  

2.7. Gadījumā, ja Objekta būvdarbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek 

pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts Būvuzraudzības darbu izpildes termiņš, par to neparedzot 

papildus samaksu Izpildītājam pirmās 14 (četrpadsmit) dienas. Šis termiņš neattiecas uz līguma 

4.5. un 6.1.4. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem. Pēc minētā termiņa samaksa tiek veikta 

pēc faktiski veiktā darba apjoma un iepirkumā fiksētiem speciālistu izcenojumiem (saskaņā ar 

Pielikumu Nr.2).  

2.8. Izpildītājs 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas iesniedz Pasūtītājam 
Pabeigšanas atskaiti atbilstoši Tehniskās specifikācijas (pielikums Nr.1) prasībām.   

2.9. Ja Līgumā noteiktā Būvuzraudzības izpilde tiek pārtraukta vai izbeigta no Izpildītāja neatkarīgu 

iemeslu dēļ, tad Puses sagatavo Būvuzraudzības izpildes aktu par faktiski izpildīto 

Būvuzraudzību, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto Būvuzraudzības apjomu proporcionāli uz 

Līguma izbeigšanas brīdi izpildīto Objekta būvdarbu apjomam.  

2.10. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.  

2.11. Avansa maksājums netiek paredzēts.  

 

3. Būvuzraudzības laika uzskaite  

3.1. Būvuzraudzības laika uzskaite notiek saskaņā ar Izpildītāja faktisko nostrādāto laiku. 

Izpildītājam ir pienākums ievērot Pasūtītājam iesniegto darba izpildes laika grafiku.  

3.2. Atkāpes no Izpildītāja iesniegtā darba izpildes laika grafika var notikt tikai ar attiecīgu Pasūtītāja 

piekrišanu. Citos gadījumos Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu par jebkuras 

neierašanās gadījumu uz Būvuzraudzības darbiem 100 EUR (viens simts euro) par katru 

pārkāpuma gadījumu.  

 

4. Līguma izpildes termiņš  

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz visu šajā Līgumā 
paredzēto saistību pilnīgai izpildei.  
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4.2. Izpildītājs veic Būvuzraudzību līdz attiecīgā Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.  

4.3. Būvuzraudzību Izpildītājs uzsāk no būvdarbu uzsākšanas pirmās dienas. Paredzamais būvdarbu 

izpildes termiņš ir 52 (piecdesmit divas) kalendāra nedēļas no plānotā būvdarbu uzsākšanas laika 

- 2016.gada septembris.  

4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt ar būvdarbu termiņa pagarināšanu saistītu Būvuzraudzības izpildes 

termiņa pagarinājumu, par ko Izpildītājam nepienākas zaudējumu atlīdzība.  

4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt ar ziemas sezonu saistītu Būvuzraudzības pārtraukumu, par ko visa šī 

pārtraukuma laikā Izpildītājam nepienākas samaksa un zaudējumu atlīdzība.  

 

5. Izpildītāja pienākumi un tiesības  

5.1. Izpildītāja pienākumi:  

5.1.1. veikt Būvuzraudzību atbilstoši Tehniskai specifikācijai (Pielikums Nr.1), akceptētajam 

Būvprojektam, Latvijas Republikas būvnormatīviem, Ministru kabineta 2014.gada 

19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību vai 

Būvuzraudzību izpildi regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai 

visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esoši sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem, kā arī uzņemas atbildību, kas būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem;  

5.1.2. Katru pirmdienu līdz plkst.14.00 nosūtīt elektroniski uz Pasūtītāja e-pasta adresi 

port@salacgrivaport.lv  iknedēļas plānu atbilstoši Tehniskās specifikācijas noteikumiem 
(pielikums Nr.1). 

5.1.3. nodrošināt speciālistu noslodzes grafikā norādītā atbildīgā būvuzrauga vai tā palīga pastāvīgu 

un regulāru atrašanos objektā saskaņā ar Speciālistu noslodzes grafiku (pielikums Nr.3) 
pilnas darba dienas periodā;  

5.1.4. izstrādāt Objekta Būvuzraudzības plānu, iesniegt to Pasūtītājam saskaņošanai 10 (desmit) 
dienas pēc Līguma noslēgšanas;  

5.1.5. ievērot vispārpieņemto praksi Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā, kā arī ievērot 
Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai Līgumu;  

5.1.6. pienācīgi un rūpīgi iepazīties ar Būvprojektu un līgumu par būvdarbu veikšanu Objektā;  

5.1.7. sadarbībā ar būvdarbu veicēju un Pasūtītāju nodrošināt nepieciešamo dokumentu 

sagatavošanu Būvatļaujas nosacījumu izpildes saņemšanai;  

5.1.8. nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav izpildīti nosacījumi Būvatļaujā;  

5.1.9. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību Būvprojektam, kā arī būvniecību, darba 
drošību un saskaņā ar ugunsdrošību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;  

5.1.10. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas vai sertifikātus un 
tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam;  

5.1.11. nodrošināt regulāru būvmateriālu pārbaudi, ja nepieciešams, to paraugu noņemšanu, 
nogādājot sertificētā, Pasūtītāja norādītā laboratorijā, (pārbaudes izmaksas sedz Pasūtītājs);  

5.1.12. pārbaudīt Objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību Būvprojekta 

risinājumiem;  

5.1.13. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā saskaņā ar 

MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un MK 16.09.2014. 

noteikumiem Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi 
neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”.  

5.1.14. nodrošināt Objektā nepārtrauktu (tas ir - būvdarbu uzraudzība jāveic, kad vien norit būvdarbi, 

arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās) būvniecības procesa uzraudzību;  

5.1.15. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā ierasties Objektā, ja to 
pieprasa darba situācija pēc Pasūtītāja vai Autoruzrauga pieprasījuma.  

5.1.16. būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti, Izpildītāja klātbūtne ir obligāta;  

mailto:port@salacgrivaport.lv


 
 

Nolikums. Būvuzraudzība. SOP 2016/04 EJZF 24 

                                                                                                         

 

5.1.17. organizēt un vadīt Objekta būvniecības būvdarbu sanāksmes, parakstīt būvdarbu sanāksmju 
protokolus;  

5.1.18. sniegt iespējamo problēmu risinājumus nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp  

Pasūtītāju, būvdarbu veicēju un Būvprojekta autoruzraugu;  

5.1.19. izvērtēt būvdarbu veicēja veikto ikmēneša būvdarbu izpildes atbilstību Objekta būvdarbu 
izpildes kalendārajam grafikam;  

5.1.20. 5 (piecu) darba dienu laikā pārbaudīt un izvērtēt būvdarbu veicēja sagatavotos ikmēneša 

aktus par būvdarbu izpildi un Objektu kopumā, būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktā 

minēto apjomu un vērtības atbilstību, tos akceptēt vai sagatavot motivētu atteikumu un 

iesniegt Pasūtītājam;  

5.1.21. analizēt būvdarbu veicēja iesniegtos būvdarbu veikšanas projektus, būvdarbu veikšanas 

kalendāros grafikus un citus ar būvdarbiem saistītos dokumentus, sekot līdzi 

autoruzraudzības procesam, piedalīties neparedzēto būvdarbu un Būvprojekta risinājumu 

izmaiņu izvērtēšanā, sagatavot par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informēt un 

konsultēt Pasūtītāju;  

5.1.22. nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam 
būvdarbu līgumam;  

5.1.23. nodrošināt detalizētu Būvprojekta risinājumu analīzi;  

5.1.24. dot slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem un optimālajai Pasūtītāja vajadzību 
nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā piedāvājot konkrētas korekcijas;  

5.1.25. izskatīt būvdarbu veicēja iesniegtos paziņojumus par atšķirībām starp būvdarbu līguma 

dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem, būvdarbu dokumentu nepilnībām 

vai kļūdām, līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām un sagatavot lēmumu projektus par 

turpmāko rīcību izskatīšanai būvdarbu sanāksmēs, sniegt Pasūtītājam konkrētus 
priekšlikumus turpmākai rīcībai;  

5.1.26. kontrolēt būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;  

5.1.27. piedalīties konstatēto būvniecības defektu fiksācijā, veicot Objektā konstatēto pārkāpumu 
fotofiksāciju un parakstot attiecīgi sastādītu defektu aktu;  

5.1.28. pieprasīt no būvdarbu veicēja Būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai 

atkāpju no Būvprojekta, saskaņotām tehnisko risinājumu skicēm, būvdarbu tāmēm un spēkā 

esošajiem Latvijas būvnormatīviem novēršanu un uzraudzīt atklāto defektu novēršanas 
izpildi;  

5.1.29. īpašu uzmanību pievērst un regulāri veikt pārbaudi būvdarbu, pielietojamo izstrādājumu, 

iekārtu un materiālu kvalitātei, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu 

prasībām, citām būvdarbu līgumā, kā arī Būvprojektā definētām prasībām, ja nepieciešams, 

organizēt nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, pieaicināt nozares 
ekspertus;  

5.1.30. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi vai ja tiek 

konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai noslēgtā būvdarbu līguma, vai ja netiek 

ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā 

gadījumā Izpildītājam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, pienākums iesniegt būvdarbu 
veicējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai;  

5.1.31. uzraudzīt, lai būvdarbu veicējs ievēro sanāksmēs un līgumā par Objekta būvniecību noteiktos 

būvdarbu izpildes termiņus, termiņu nokavējuma gadījumā nekavējoties rakstiski informēt 

Pasūtītāju;  

5.1.32. saskaņot ar būvdarbu veicēju un Pasūtītāju būvlaukuma nodošanas un ierīkošanas kārtību, 

mehānisko un elektrisko iekārtu piegādes grafiku, būvdarbu veicējam piederošās tehnikas 
ievešanu un izvešanu no būvlaukuma, kā arī saskaņot citus organizatoriskos jautājumus;  

5.1.33. uzraudzīt, lai Objektā būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un citu personu 

iepriekš paveikto darbu, piedalīties konstatēto bojājumu fiksācijā, sagatavot un parakstīt aktu 
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par konstatētajiem bojājumiem, ko jāiesniedz Pasūtītājam kompensācijas piedzīšanai no 
vainīgās personas;  

5.1.34. uzraudzīt, lai Objektā būvdarbu laikā būvdarbu veicējs un atsevišķu būvdarbu veicēji, ja tādi 

būvdarbu laikā tiks piesaistīti, ievērotu tīrību un kārtību, piedalīties konstatēto pārkāpumu 

fiksācijā, sagatavot un parakstīt aktu par konstatētajiem pārkāpumiem, ko jāiesniedz 
Pasūtītājam līgumsoda piedzīšanai no vainīgās personas;  

5.1.35. veikt citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir 
būvuzrauga pienākums;  

5.1.36. ja nepieciešams, ierosināt Pasūtītājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu būvdarbu veicējam par 

Līguma saistību nepildīšanu;  

5.1.37. nodrošināt dokumentācijas sagatavošanu, kuru saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem Objekta nodošanai ekspluatācijā ir jānodrošina Pasūtītājam;  

5.1.38. piedalīties komisijas par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā darba organizēšanā saskaņā ar 

Ministru MK 16.09.2014. noteikumiem Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes 

un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” un Būvvaldes norādījumiem un 

prasībām;  

5.1.39. Līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar Objekta būvuzraudzību saistīto 
dokumentāciju;  

5.1.40. Būvuzraudzības veikšanai norīkot Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumā norādīto atbildīgo 
būvuzraugu, - sertificētu speciālistu Jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā;  

5.1.41. Būvuzraudzības veikšanai norīkot Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumā norādīto sertificēto 
speciālistu elektroietaišu būvdarbu vadīšanā;  

5.1.42. Būvuzraudzības veikšanai norīkot Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumā norādīto sertificēto 

speciālistu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;  

5.2. Izpildītāja tiesības:  

5.2.1. pieprasīt no Pasūtītāja un būvdarbu veicēja Līguma izpildei nepieciešamo dokumentāciju;  

5.2.2. apturēt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Tehniskā būvprojekta vai netiek 

ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās 
prasības;  

5.2.3. saņemt samaksu par veikto Būvuzraudzību saskaņā ar Līguma nosacījumiem;  

5.2.4. pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt no Pasūtītāja Objekta nodošanas ekspluatācijā 

akta kopiju 1 (vienā) eksemplārā Izpildītāja arhīvam.  

5.3. Izpildītājs nodrošina, ka Līguma darbības laikā būs neatkarīgs no būvdarbu veicēja un 

būvprojekta izstrādātāja attiecīgajā Objektā, un tā piesaistītie būvspeciālisti Līguma darbības 

laikā nebūs darba attiecībās ar būvkomersantu, kas veic piegādes uzraugāmajam Objektam.  

 

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības  

6.1. Pasūtītāja pienākumi:  

6.1.1. norēķināties ar Izpildītāju par paveikto Būvuzraudzību Līgumā noteiktajā kārtībā; 

6.1.2. sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un 

dokumentāciju;  

6.1.3. apmaksāt materiālu pārbaudes izdevumus, ja tas ir iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju, un tas ir 

veikts sertificētās laboratorijās.  

6.1.4. pārtraukt būvdarbus Objektā, par to iepriekš brīdinot Izpildītāju vismaz 5 (piecas) 

darbadienas iepriekš. Pārtraukums var būt uz laiku, kāds nepieciešams organizatorisku vai 

finansiālu jautājumu risināšanai. Būvdarbu pārtraukšanas gadījumā tiek pagarināts līguma 

sniegšanas termiņš un Izpildītājam nav tiesību par šī pārtraukuma termiņu prasīt samaksu vai 

kādus zaudējumus;  

6.2. Pasūtītāja tiesības:  

6.2.1. prasīt un saņemt no Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildi;  
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6.2.2. saņemt no Izpildītāja zaudējumu atlīdzību par zaudējumiem, kas Pasūtītājam radušies 

Izpildītāja vainas dēļ, veicot Līgumā noteikto Būvuzraudzību;  

6.2.3. jebkurā Būvuzraudzības veikšanas posmā veikt Būvuzraudzības darbu izpildes pārbaudi, 

pārbaudot, vai tā atbilst visiem Līguma nosacījumiem;  

6.2.4. ja Izpildītājs nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma nosacījumus, izbeigt Līgumu.  

 

7. Nepārvarama vara  

7.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja 

šāda neizpilde ir notikusi pēc Līguma parakstīšanas dienas nepārvaramas varas, kuru nebija 

iespējams ne paredzēt, ne novērst, iestāšanās rezultātā. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī 

notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns 

nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts 

varas un pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un citi 

norādījumi, kas ir saistoši Pusēm, un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles 

robežās). Lai attiecīgā Puse varētu atsaukties uz nepārvaramās varas radītajiem Līguma izpildes 
šķēršļiem tai vispirms ir jāizdara viss iespējamais, lai tos novērstu.  

7.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo 

otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda kādā termiņā pēc tās uzskata ir iespējama un paredzama Līgumā 

paredzēto saistību izpilde un pēc otras Puses pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, 

kuru izsniegusi kompetenta institūcija, un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības 

apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar 

atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes 
pamatu.  

7.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības 

ilgāk kā 6 (sešus) mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes 

alternatīviem variantiem, kas ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā 
vai arī izbeidz Līgumu.  

7.4. Par nepārvaramu varu netiek uzskatīti Izpildītāja pakalpojuma izpildes kavējumi (ja vien minētās 

problēmas tieši neizriet no nepārvaramās varas), darba strīdi vai streiki.  

 

8. Pušu atbildība  

8.1. Katrai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei 

Būvuzraudzības laikā un tās rezultātā nodarītos tiešos un netiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies 

Puses prettiesiskas (neatļautas) rīcības rezultātā un ir konstatēts un dokumentāli pamatoti 

pierādīts zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp 

prettiesisko (neatļauto) rīcību, kas izpaužas kā ļauns nolūks vai rupja neuzmanība, un 

nodarītajiem zaudējumiem. Puses nav atbildīgas par nejaušu zaudējumu atlīdzināšanu. Veicot 

Būvuzraudzību, Izpildītājs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas radušies, ja Izpildītājs nav 

nodrošinājis būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru 

kabineta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citos būvniecības jomu regulējošajos 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un Līguma prasībām, būvprojekta īstenošanu atbilstoši 

2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, un citu 

būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām.,  

8.2. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 5.1.apakšpunktā minētos pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības 

piemērot un Izpildītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 100 (viens simts) euro apmērā no 

Līguma summas par katru pārkāpuma gadījumu.  

8.3. Ja Izpildītājs neievēro kādus citus Līguma noteikumus un, ja tas ir par pamatu būvdarbu izpildes 

termiņa kavējumam, Pasūtītājam ir tiesības piemērot un Izpildītājam ir pienākums samaksāt 

līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto 

dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.  
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8.4. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos, Izpildītājam ir tiesības piemērot 

un Pasūtītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā 

no nesamaksātās izpildes formas summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no 

nesamaksātās izpildes formas summas.  

8.5. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 9.3.2. 9.4. vai 9.5.apakšpunktā noteiktajā kārtībā, tad Pasūtītājam 

ir tiesības piemērot un Izpildītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 10 (desmit) procentu 

apmērā no Līguma summas.  

8.6. Aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no šī Līguma 

ietvaros Izpildītājam veicamajiem turpmākajiem maksājumiem.  

8.7. Šajā Līgumā paredzētā līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgo Pusi no Līgumā paredzēto saistību 

izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.  

 

9. Līguma grozīšana un izbeigšana  

9.1. Līgumu var grozīt vai papildināt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu 

noteiktajai kārtībai, un noformējot rakstisku Pušu vienošanos, kas ar tās abpusēju parakstīšanu 
kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

9.2. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm par to savstarpēji vienojoties.  

9.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, informējot par to Izpildītāju vismaz 30 
(trīsdesmit) dienas iepriekš, ja:  

9.3.1. Pasūtītājam ir zudusi nepieciešamība saņemt Izpildītāja sniegtos pakalpojumus. Šajā 

gadījumā Pasūtītājs Izpildītājam samaksā par faktiski veikto un Pasūtītāja pieņemtajiem 

Būvuzraudzības darbiem;  

9.3.2. Izpildītājs Būvuzraudzību veic nekvalitatīvi, Izpildītāja darbi neatbilst Līguma noteikumiem 

vai Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Izpildītājs nav novērsis norādītos 
trūkumus Pasūtītāja norādītajā termiņā;  

9.4. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma,  par to rakstveidā  paziņojot 

Izpildītājam, gadījumos, ja: 

9.4.1. pret Izpildītāju tikušas vērstas darbības, kas saistītas ar aresta uzlikšanu mantai vai norēķinu 

kontiem, ietverot maksājumu apturēšanu, un kas var novest uzņēmumu līdz bankrotam; 

9.4.2. Izpildītāja darbībā konstatēta ierobežota maksātspēja un pastāv tiesiskās aizsardzības procesa 

lietas ierosināšanas priekšnosacījumi, vai maksātnespējas procesa pazīmēs; 

9.4.3. ir pasludināts tiesas spriedums par Izpildītāja tiesiskās aizsardzības procesa vai 

maksātnespējas process lietas ierosināšanu vai Izpildītāja atzīšanu par maksātnespējīgu vai ir 

apturēta Izpildītāja saimnieciskā darbība; 

9.4.4. Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēts būvdarbu uzsākšanas vai izpildes termiņš ilgāk par 10 

(desmit) dienām; 

9.4.5. Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēta Objekta nodošana ekspluatācijā ilgāk par 1 (vienu) mēnesi. 

9.5. Pasūtītājs var pieprasīt nomainīt Izpildītāja piesaistītu būvuzraugu, ja tas konstatē speciālista 

pārkāpumus būvuzraudzībā, ja speciālists neievēro darba režīmu pēc grafika, darba drošību vai 

disciplīnu, vai pārkāpj ētikas normas. Izpildītājam ir jānomaina Pasūtītāja pieprasītais 

būvuzraugs 10 (desmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. Ja tas netiek izdarīts 
noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu.  

9.6. Līgums 9.4. un 9.5. apakšpunktos minētajos gadījumos uzskatāms par izbeigtu desmitajā dienā 
pēc Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu ierakstītā vēstulē izsūtīšanas dienas.  

9.7. Līguma izbeigšana jebkurā gadījumā neatbrīvo Puses no savstarpējām kvalitatīvi veiktajām 

darba finansiālajām un citām saistībām, kas radušās Līguma darbības laikā un nav tikušas 

nokārtotas līdz Līguma izbeigšanas brīdim.  
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10. Strīdu izšķiršanas kārtība  

10.1. Visus jautājumus un strīdus, kas rodas starp Pusēm Līguma darbības laikā, Puses risina pārrunu 

ceļā vai, nepieciešamības gadījumā, pieaicinot Būvniecības valsts kontroles biroju.  

10.2. Gadījumā, ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, strīdu izskatīšana tiks 

nodota tiesai Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.  

 

11. Pārējie noteikumi  

11.1. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvdarbu veicēja 

iesniegto informāciju un dokumentāciju atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

Pasūtītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai Līgumā noteikto darbu 

veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, 

kuras nav saistītas ar Objekta būvdarbu veikšanu vai uzraudzību atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām.  

11.2. Līguma izpildi no Izpildītāja puses apliecina Pušu parakstīts Būvuzraudzības pieņemšanas-

nodošanas akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu 

Būvuzraudzības pieņemšanas-nodošanas aktu pēc pilnīgas visu Līgumā noteikto saistību 

izpildes. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvuzraudzības pieņemšanas-nodošanas 

akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt 
Būvuzraudzību.  

11.3. Pie izpildītās Būvuzraudzības vai Būvuzraudzības izpildes akta saņemšanas Pasūtītājs ir tiesīgs 

pēc saviem ieskaitiem veikt izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību 

Līgumam, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus. Pasūtītājs ir tiesīgs 

nepieņemt Būvuzraudzību, ja konstatē, ka tā ir izpildīta nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tā 

neatbilst Līgumam, vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā 

Pasūtītājs 2.6.apakšpunktā noteiktajā kārtībā paziņo Izpildītājam par atteikumu pieņemt 

Būvuzraudzību.  

11.4. Izpildītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas jābūt šim Objektam 

speciāli apdrošinātai profesionālai civiltiesiskai atbildībai būvuzraudzībā par summu vismaz 

150’000’EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro) saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 

19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Pēc pieprasījuma Izpildītājam ir pienākums 

iesniegt Pasūtītājam minētās apdrošināšanas kopiju. Ja šajā apakšpunktā noteiktajai 

apdrošināšanas polisei attiecīgo būvdarbu izpildes laikā beidzas termiņš, Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītajam jaunu atbilstoša veida un satura polisi kopā ar maksājuma uzdevuma par 

apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinātu kopiju ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc attiecīgās 

šajā apakšpunktā noteiktās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises termiņa pēdējās 

dienas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus.  

11.5. Puses 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informē viena otru par tās kontaktinformācijas vai 

rekvizītu maiņu.  

11.6. Puses tiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes un Līgums tiek izbeigts gadījumā, ja 12 

(divpadsmit) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas netiek noslēgts Objekta būvdarbu 

līgums.  

11.7. Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām nav pieļaujama.  

11.8. Līgums sagatavots uz 11 (vienpadsmit) lapām trīs eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru 

saņem Salacgrīvas ostas pārvalde, otru - Izpildītājs.  

 

13. Atbildīgās personas  

13.1. Atbildīgā persona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses: Ivo Īstenais, tālr. 29262429, e-pasts 
port@salacgrivaport.lv   

13.2. Atbildīgā persona par Līguma izpildi no Izpildītāja puses:  

mailto:port@salacgrivaport.lv
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13.2.1. Personas, kas parakstīts saistību rakstus un veiks būvuzraudzību - <vārds, uzvārds,tālr.nr., 

e-pasts, sertifikātu Nr.> ; 

13.2.2. Atbildīgais būvuzraugs – <vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasts.>, Jūras hidrotehnisko būvju 

būvdarbu vadīšanas sertifikāta Nr........, tālr. ……….; 

 

14. Līguma pielikumi  

14.1. Pielikums Nr.1 – „Tehniskā specifikācija” uz … lp;  

14.2. Pielikums Nr.2 – „Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanas tāme” uz ... lp;  

14.3. Pielikums Nr.3 – „Speciālistu noslodzes grafiks un naudas plūsma būvniecības laikā” uz ... lp;  

14.4. Pielikums Nr.4 – „Būvdarbu veicēja darbu apjomi tāmes” uz ... lp;  
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D pielikums: VEIDŅU PARAUGI PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI 
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D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidnes paraugs 

 

Salacgrīvas ostas pārvalde 

Nod.Maks Nr. 90000462446 

Pērnavas iela 3, Salacgrīva,  

Salacgrīvas novads, LV 4033 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 

 

“Būvuzraudzības pakalpojumi projekta Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 

pārbūve” ietvaros”, id.Nr. SOP 2016/04 EJZF 

 

Iesniedzot šo pieteikumu Pretendenta vārdā piesaku dalību Iepirkuma procedūrā „Būvuzraudzības 

pakalpojumi projekta Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve” ietvaros”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. SOP 2016/04 EJZF, kas sastāv no: 

 

 Šī pieteikuma un Atlases dokumentiem,  

 Piedāvājuma nodrošinājuma,  

 Tehniskā piedāvājuma, 

 Finanšu piedāvājuma, 

 

Pretendenta nosaukums __________________________________________________________ 

Reģistrācijas Nr. ________________________________________________________________ 

Banka ________________________________________________________________________ 

Bankas konts __________________________________________________________________ 

Juridiskā adrese ________________________________________________________________ 

Kontaktpersona ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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

 

 

 Ar šo apliecinu, ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma dokumentiem, tai skaitā 

būvdarbu tehnisko specifikāciju, tehnisko būvprojektu, dokumentu grozījumiem, Pasūtītāja 

sniegto papildus informāciju, saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, 

tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkuma procedūrā, pretenziju nav. 

 Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par būvobjektu, tā tehnisko stāvokli un 

citiem apstākļiem, kas var ietekmēt objekta būvniecību tā būvuzraudzību, esam pārbaudījuši 

būvdarbu apjomu atbilstību tehniskam būvprojektam.  

 Pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus.  

 Apliecinu, ka pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu iepirkuma līgumu 

atbilstoši šā iepirkuma tehniskās specifikācijas, būvprojekta un citu iepirkuma dokumentu 

prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām un apņemamies 

veikt būvuzraudzības darbus par:  
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Būvuzraudzības pakalpojumi projekta Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve 

ietvaros. 

 

Līguma summa, EUR   _______________________, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

 

 Apliecinu, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas.  

 Apņemamies veikt būvuzraudzības darbus noteiktajos termiņos.  

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

piedāvājuma sakarā.  

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

pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.  

 Šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa.  

 Piedāvājuma derīguma termiņš ir 120 kalendārās dienas pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu 

termiņa, bet ne ilgāk kā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai  

 

 

 

______________________________________________________________ 

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/  

 

________________________ 

       / vieta, datums / 
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D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidnes2 paraugs 

 

A: Bankas garantijas veidne 

 

Salacgrīvas ostas pārvalde 

Nod.Maks Nr. 90000462446 

Pērnavas iela 3, Salacgrīva,  

Salacgrīvas novads, LV 4033 

 

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA 

 

Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 

pārbūve” ietvaros, id.Nr. SOP 2016/04 EJZF 

 

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

 

Ievērojot to, ka  

 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<adrese> 

(turpmāk – Pretendents) 

 

iesniedz savu piedāvājumu Salacgrīvas ostas pārvalde, nod.maks.Nr. 90000462446, Pērnavas iela 3, 

Salacgrīva, Salacgrīvas novads (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras 

“Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve” 

ietvaros”, id.Nr. SOP 2016/04 EJZF, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma 

nodrošinājuma iesniegšanu, 

  

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies <5> dienu 

laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka: 

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, 

b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā 

nenoslēdz iepirkuma līgumu, 

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa 

cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas 

norēķinu kontu. 

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>3 un ir spēkā līdz 

<gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā 

adresē ne vēlāk kā šajā datumā. 

                                                 
2 Pasūtītājs var noteikt nepieciešamos būtiskākos nosacījumus attiecībā par nepieciešamo garantiju, tomēr paraugveidnes 
var radīt problēmas gan pretendentiem, sagatavojot piedāvājumus, jo dažādām bankām var būt specifiski nosacījumi 
garantiju izsniegšanai, gan arī Pasūtītājam, vērtējot garantiju atbilstību izvirzītajām prasībām. Ieteicams pievērst uzmanību 
iespējamajām problēmām, nosakot konkrētas veidnes, taču šādas veidnes izmantošana nebūtu uzskatāma par neatbilstību 
3 Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām! 
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Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums 

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

parakstījušās personas parakstu apliecina banka. 

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi 

par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC 

Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies 

saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.  

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

<Bankas zīmoga nospiedums> 
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D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidnes4 paraugs  

 

B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne 

 

Salacgrīvas ostas pārvalde 

Nod.Maks Nr. 90000462446 

Pērnavas iela 3, Salacgrīva,  

Salacgrīvas novads, LV 4033 

 

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 

 

Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 

pārbūve” ietvaros”, id.Nr. SOP 2016/04 EJZF 

 

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

 

Ievērojot to, ka  

 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<adrese> 

(turpmāk – Pretendents) 

 

iesniedz savu piedāvājumu Salacgrīvas ostas pārvalde, nod.maks.Nr. 90000462446, Pērnavas iela 3, 

Salacgrīva, Salacgrīvas novads (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras 

“Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve” 

ietvaros”, id.Nr. SOP 2016/04 EJZF, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma 

nodrošinājuma iesniegšanu, 

  

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies 

gadījumā, ja: 

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, 

b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā 

nenoslēdz iepirkuma līgumu, 

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka 

ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt 

Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā 

norādīto bankas norēķinu kontu. 

                                                 
4 Pasūtītājs var noteikt nepieciešamos būtiskākos nosacījumus attiecībā par nepieciešamo garantiju, tomēr paraugveidnes 
var radīt problēmas gan pretendentiem, sagatavojot piedāvājumus, jo dažādām bankām var būt specifiski nosacījumi 
garantiju izsniegšanai, gan arī Pasūtītājam, vērtējot garantiju atbilstību izvirzītajām prasībām. Ieteicams pievērst uzmanību 
uz iespējamajām problēmām, nosakot konkrētas veidnes, taču šādas veidnes izmantošana nebūtu uzskatāma par 
neatbilstību 
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Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>5 un ir spēkā līdz 

<gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā 

adresē ne vēlāk kā šajā datumā. 

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts 

starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu. 

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies 

saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.  

 

 

 

 

                                                 
5 Piedāvājuma nodrošinājumam jāstājas spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām! 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

<Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums> 
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D3 pielikums: Veikto būvuzraudzības darbu saraksta veidnes paraugs 

 

Veikto būvuzraudzības darbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem 

būvuzraudzības darbiem, kas apliecina Nolikuma 8.3.1..apakšpunktā prasīto pieredzi. 

 

PRETENDENTA VEIKTO BŪVUZRADZĪBAS DARBU SARAKSTS. 

 

Nr. 

p.k. 

Objekta 

nosaukums un 

adrese, objekta 

kopējās 

izmaksas 

EUR (neskaitot 

PVN) 

Pretendenta 

veikto 

būvuzraudzības 

darbu izmaksas 

bez PVN (EUR) 

Pretendenta 

izpildīto 

būvuzraudzības 

veids un 

apjoms  

Objekta 

pasūtītājs 

(nosaukums, 

reģistrācijas 

numurs, adrese 

un 

kontaktpersonas 

vārds, uzvārds, 

telefona nr.) 

Būvdarbu 

būvniecības periods 

(uzsākšanas un 

pieņemšanas 

ekspluatācijā 

datums – 

diena/mēnesis/gads) 

1. <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

<…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

<…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

 

 

 

______________________________________________________________ 

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/  

 

________________________ 

       / vieta, datums / 
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D4 pielikums: Speciālistu kvalifikācijas veidnes paraugs 

 

Par Pretendenta piedāvāto atbildīgā būvuzraugu Pretendents norāda informāciju par veiktajiem 

būvuzraudzības darbiem, kuri apliecina Nolikuma 8.3.2.apakšpunktā norādītā atbildīgā būvuzrauga 

vadītāja prasīto pieredzi 

 

ATBILDĪGĀ BŪVURAUGA PIEREDZES APIECINĀJUMS 

 

Atbildīgais būvuzraugs <vārds, uzvārds > 

Sertifikāta Nr. < Būvprakses sertifikāta izsniegšanas gads, numurs, reglamentējamā darbības sfēra > 

 

Nr. 

p.k. 

Speciālista statuss 

iepirkumā (t.sk. norādīt vai 

speciālists ir pretendenta 

darbinieks, apakšuzņēmēja 

darbinieks vai darba 

ņēmējs) 

Speciālista 

profesionālā 

pieredze, 

norādīt 

objekta 

nosaukumu 

un izmaksas 

EUR 

(neskaitot 

PVN) 

Pasūtītājs 

(nosaukums, 

reģistrācijas 

numurs, adrese 

un 

kontaktpersonas 

vārds, uzvārds, 

telefona nr.) 

Būvdarbu veidi, 

kuriem speciālists 

veicis 

būvuzraudzību, un 

apjoms, būvdarbu 

uzsākšana objektā 

un objekta 

pieņemšanas 

datums–

diena/mēnesis/gads 

1. <…> <…> <…> <…>/<…> 

<…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

<…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/  

 

________________________ 

       / vieta, datums / 
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D5 pielikums: Atbildīgā būvuzrauga CV un pieejamības apliecinājuma veidnes paraugs 

 

Paredzētā pozīcija projektā:   <…>  

 

1. Uzvārds: <…> 

2. Vārds: <…> 

3. Dzimšanas datums: <…> 

4. Izglītība: 

 

 

Izglītības iestāde Mācību laiks (no -līdz) Iegūtais grāds vai kvalifikācija 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

 

5. Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai līgumattiecību 

nodibināšanas datums: 

 

<…> 

6. Galvenā specializācija (kvalifikācija):  

 

7. Darba pieredze: 

<…> 

Uzņēmuma 

nosaukums 
Adrese 

Datums 

(no – līdz) 
Amats 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

 

 

8. Profesionālās darbības laikā vadītie nozīmīgākie darbi  

Darba / 

projekta 

izpildes gads 

Objekta pasūtītājs Amats Objekta nosaukums un adrese 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

 

Ar šo es, apakšā parakstījies apliecinu, ka iepriekš minētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un 

kvalifikāciju. Apliecinu, ka esmu informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums> piedalīsies 

Salacgrīvas ostas pārvaldes organizētajā iepirkumu procedūrā „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta 

„Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūves” ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr. SOP 
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2016/04 EJZF, un gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks atzīts par minētā iepirkuma 

procedūras uzvarētāju un noslēgts iepirkuma līgums, piekrītu un apņemos iesniegtā piedāvājuma 

ietvaros pildīt <amata nosaukums> pienākumus, būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu 

izpildei no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas līdz objekta galīgā pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanas dienai. 

 

Vārds, Uzvārds  

Paraksts 

Datums 
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D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo būvuzraudzības darbu saraksta veidnes paraugs  

 

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVUZRADZĪBAS DARBU SARAKSTS 

 

Apakšuzņēmēja 

nosaukums, 

reģistrācijas 

numurs, adrese un 

kontaktpersona, 

telefona nr. 

Nododamo 

darbu apjoms 

(% no 

Būvuzraudzības 

darbu kopējās 

cenas) 

Nododamo darbu 

apjoms EUR 

(neskaitot PVN) 

Īss apakšuzņēmēja veicamo 

būvuzraudzības darbu 

apraksts 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

 

 

______________________________________________________________ 

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/  

 

________________________ 

       / vieta, datums / 
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D7 pielikums: Apakšuzņēmēja / personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, 

apliecinājuma veidnes paraugs 

 

Salacgrīvas ostas pārvalde 

Nod.Maks Nr. 90000462446 

Pērnavas iela 3, Salacgrīva,  

Salacgrīvas novads, LV 4033 

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA / PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, 

APLIECINĀJUMS 

 

Iepirkuma procedūras “Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Salacgrīvas ostas zvejas 

kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve” ietvaros”, id.Nr. SOP 2016/04 EJZF 

 

Ar šo <Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un 

uzvārds (ja apakšuzņēmējs / Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), 

reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>: 

 

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 

(turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Salacgrīvas ostas pārvaldes, nod.maks. Nr. 

90000462446, Pērnavas iela 3, Salacgrīva, Salacgrīvas novads (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās 

iepirkuma procedūras “Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu 

piestātnes Nr.3 pārbūve” ietvaros”, id.Nr. SOP 2016/04 EJZF;  

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 

[veikt  šādus būvuzraudzības darbus: 

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvuzraudzības darbu sarakstā 

norādītajam> un] 

[nodot Pretendentam šādus resursus: 

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā 

aprīkojuma) apraksts>]. 

3. Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir 

lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai 

prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā 

stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par 

vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
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D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidnes paraugs 

 

 

Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 

pārbūve” ietvaros”, id.Nr. SOP 2016/04 EJZF 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS* 

 

Tāme  

euro (EUR) 

Nr.p.k. Izmaksu pozīcija 

Vienības cena 

(bez PVN) 

 

Vienību skaits  

(inženierdienas) 

Izmaksu 

pozīcijas cena 

(bez PVN) 

1. Galvenais būvuzraugs <…> 250 <…> 

2. 
Elektroietaišu izbūves darbu 

būvuzraugs 
<…> 20 <…> 

3. 

Ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmu izbūves darbu 

būvuzraugs 

<…> 30 <…> 

Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN)  

 21% % PVN summa  

Kopā (Pakalpojumu kopējā cena ar PVN)  

 

1 inženierdiena = 8 darba stundas 

 

* Vienas inženierdienas cenā Pretendentam jāiekļauj visas saprātīgi prognozējamās tabulā norādītā 

būvspeciālista, arī būvuzrauga palīga, darba dienas būvobjektā un ar tā veikšanu saistītās izmaksas līguma 

izpildē, t.sk., sagatavošanās būvdarbu uzraudzības veikšanai, būvobjekta apmeklējums, transporta izmaksas,  

administratīvie izdevumi, u.c. 

 

 

______________________________________________________________ 

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/  

 

________________________ 

       / vieta, datums / 
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D9 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas paraugs  

 

 

 

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 

Būvuzraudzības pakalpojumi projekta Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve” 

ietvaros”, id.Nr. SOP 2016/04 EJZF 

 

Atbilstoši nolikuma 10.1. punktā minētajām prasībām sagatavots apraksts iepirkuma līgumā 

paredzēto darbu veikšanai. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

 

 Jā/nē 

Nolikuma A pielikumā pievienotā „Tehniskā specifikācija” 

Pretendentam ir saprotams un viņš ir gatavs to izpildīt.  

 

 

 

Piezīmes 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Pretendenta pārstāvja Vārds, Uzvārds 

 

 

Paraksts 

 

 

Datums 
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E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapas paraugs  

 

 

 

IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA 

 

Pasūtītāja nosaukums:  

reģistrācijas numurs:  

Iepirkuma procedūras  nosaukums:  

identifikācijas numurs:  

Pretendenta nosaukums:   

reģistrācijas numurs vai personas 

kods (ja Pretendents ir fiziska 

persona): 

 

adrese:  

kontaktpersonas vārds un 

uzvārds: 
 

telefona numurs:  

faksa numurs:  

elektroniskā pasta adrese:  

Iepirkuma procedūras 

nolikumu saņēma: 

ieņemamais amats Pretendenta 

uzņēmumā: 
 

vārds un uzvārds:  

paraksts:  

datums:  

 

 


