Izraksts no atklātā konkursa „Par tiesībām veikt zvejas
kuģu piestātnes un infrastruktūras rekonstrukciju
Kuivižu ostā”, identifikācijas .nr. SOP 2011/02, kas
apstiprināts Salacgrīvas ostas valdē 13.07.2010 ar lēmumu Nr.12

III. PRASĪBAS PRETENDENTIEM
18. Vispārējās prasības
(a) Konkursā var piedalīties jebkura Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta
juridiska persona, kura ir reģistrēta LR Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgās
valsts analogā reģistrā, ja tāds ir, un ja šī juridiskā persona atbilst šajā
Nolikumā noteiktajām prasībām, attiecībā uz kuru nepastāv normatīvajos
aktos un šajā Nolikumā noteiktie ierobežojumi dalībai Konkursā. Konkursa
uzvarētājam tiks piedāvāts noslēgt Līgumu par Konkursa priekšmetu kā
galvenajam būvuzņēmējam.
(b) Pretendenta piedāvājums netiks izskatīts vai arī pretendents tiks izslēgts no
turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:
1) pretendents ir pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas
stadijā, tā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par
pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
2) pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi Latvijā vai ārvalstī, kur pretendents reģistrēts;
3) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir konstatēti pretendenta
profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo 3 gadu laikā pirms piedāvājuma
atvēršanas dienas;
4) pretendents nav reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un
noteiktajā kārtībā;
5) pretendents nav reģistrēt LR Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgas valsts
analogā reģistrā, ja tāds ir;
6) ir konstatēts, ka pretendenta sniegtās ziņas vai dokumenti neatbilst
patiesībai, ir viltoti, u.tml.;
7) pretendents noteiktajā termiņā nav iesniedzis kādu no šajā Nolikumā
paredzētajiem vai Pasūtītāju papildus pieprasītajiem dokumentiem;
8) pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;
9) pretendents ir uzskatāms par kāda cita pretendenta saistītu personu
likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē;
10) pretendenta Neto apgrozījums kopā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2008., 2009.
un 2010.gados) ir mazāks kā LVL 5’000’000,11) pretendents, kurš iesniedzis patstāvīgu piedāvājumu, piedalās cita
pretendenta piedāvājumā kā apakšuzņēmējs.

19.

Pretendentu pieredzes un saimniecisko rādītāji
Pretendenta zemāk minētā pieredze un saimnieciskie rādītāji tiks izmantoti
24.punktā noteiktās saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriju
un to skaitliskās vērtības izvērtēšanā.
Pretendenta pieredzes un saimnieciskie rādītāji, par kuriem tiek piešķirti
saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās
vērtības maksimālie punkti:

(a) pēdējo 3 (trīs) - 2008, 2009. un 2010.gadu laikā jābūt iegūtai pieredzei kā
ģenerāluzņēmējam realizējot vismaz 9 (deviņi) projektu jūras hidrotehnisko
būvju būvdarbu vadīšanā, no kuriem vismaz 3 (trīs) projekti realizēti ar
Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) līdzfinansējumu, un katrs no šiem trim
projektiem apjoma ziņā nav mazāks par LVL 1’000’000,-;
(b) pēdējo 3 (trīs) - 2008, 2009. un 2010.gadu laikā jābūt veiktiem ostu akvatoriju
padziļināšanas darbiem ar ik gadus izstrādāto grunts apjomu ne mazāku par
50’000 m3;
(c) piedāvātajam būvdarbu vadītājam jābūt ar vismaz 10 (desmit) gadu pieredzi
būvniecībā, tai skaitā, ne mazāk kā 3 (trīs) gadu pieredzi kā būvdarbu
vadītājam jūras un kuģu ceļu hidrotehnisko būvju būvdarbu veikšanā;
20. Pretendentu iesniedzamie dokumenti
(a) Pretendentiem kopā ar cenas piedāvājumu jāiesniedz sekojoši atbilstības
dokumenti:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)

(9)

pretendenta pieteikums Konkursam pēc Nolikuma pielikumā Nr.1
pievienotās formas;
cenas piedāvājums pēc Nolikuma pielikumā Nr.2 pievienotās formas;
detalizētu Būvdarbu cenas aprēķinu (Būvdarbu tāmi) pēc Nolikuma
pielikumā Nr.3 pievienotās formas;
apliecinājums, ka pretendents piekrīt iepirkuma Līguma noteikumiem pēc
Nolikuma pielikumā Nr.5 pievienotās formas;
pretendenta reģistrācijas apliecības kopija;
izziņa (oriģināls), ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma
iesniegšanas izdevusi pretendenta reģistrācijas valsts kompetenta iestāde,
ja attiecīgās valsts likumdošana paredz šādu ziņu publisku reģistrēšanu,
un kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā,
nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā
saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī kas apliecina,
kurām personām ir tiesības parakstīties pretendenta vārdā;
pretendenta apliecinājums, ka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav
konstatēti tā profesionālās darbības pārkāpumi;
izziņas oriģināls, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms pretendenta
piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita
nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīgas nodokļu
administrācijas iestādes citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un kas
apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu (iesniedzams arī attiecībā uz
katru no apakšuzņēmējiem);
LR Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, vai attiecīgās valsts

analogā reģistra, ja tāds ir, izsniegtas apliecības kopija,.
(10) informācija par būvdarbu vadītāju, viņa kvalifikāciju un viņa vadībā
realizētajiem objektiem, kā arī būvdarbu vadītāja jūras hidrotehnisko
būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība sertifikāta kopija;
(11) informācija par pēdējo 3 (trīs) - 2008, 2009. un 2010.gadu laikā kā
ģenerāluzņēmēja realizētajiem vismaz 9 (deviņiem) projektiem jūras
hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā, no kuriem vismaz 3 (trīs)
projekti veiksmīgi realizēti ar Eiropas Zivsaimniecības fonda
līdzfinansējumu, un katrs no tiem nav mazāks par LVL 1’000’000.
Informācijai jābūt papildinātai ar izziņām, atsauksmēs vai darbu
pieņemšanas – nodošanas aktu kopijām.
(12) informācija par padziļināšanas darbu apjomu pēdējo 3 (trīs) - 2008,
2009. un 2010.gadu laikā, ar ik gadus izstrādāto grunts apjomu ne
mazāku par 50’000 m3. Informācijai jābūt papildinātai ar izziņām,
atsauksmēs vai darbu pieņemšanas – nodošanas aktu kopijām.
(13) apliecinājums par būvdarbu veikšanai nepieciešamo tehniku un
ražošanas iekārtām, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam;
(14) pretendenta apliecinājums par neto apgrozījumu par pēdējiem 3 (trīs)
gadiem - 2008, 2009. un 2010.gadiem.
(15) apliecinājums, ka pretendents saviem spēkiem veiks ne mazāk kā 80% no
kopējā darbu apjoma un pretendenta piesaistītie apakšuzņēmēji veiks ne
vairāk kā 20% no kopējā darbu apjoma;
(16) SIA „Kuiviži Marine”, reģ.Nr. 40103210668, kontaktpersonas tel.+371
29454968, kas ir zemes gabala, kurā veicama zvejas kuģu piestātnes un
infrastruktūras rekonstrukcija, nomnieks un tur esošo ēku īpašnieks,
apliecinājums par to, ka Pretendenta būvdarbu veikšanas tehnoloģiskais
procesa netraucēs SIA „Kuiviži Marine” saimnieciskajai darbības
veikšanai, noformējums saskaņā ar Nolikuma pielikumā Nr.7 pievienoto
formu;
(b) Ja izvērtējot atbilstības dokumentus, Pasūtītājiem ir nepieciešams precizēt
piedāvājumā ietverto informāciju, Pasūtītāji ir tiesīgi pieprasīt, lai pretendents
sniedz papildus informāciju, tai skaitā, piedāvājumā norādītās cenas
pamatojumu. Šādā gadījumā pretendentam tiek nosūtīts rakstisks
informācijas pieprasījums norādot pretendenta atbildes sniegšanas termiņu.

