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Apstiprināts  

2021.gada 15.februāra  

Salacgrīvas ostas pārvaldes  

Iepirkumu komisijas sēdē, protokols nr.1  

 

Salacgrīvas ostas pārvalde 

Iepirkums „Peldošo navigācijas zīmju piegāde”     

identifikācijas Nr. SOP 2021/02 ESTLAT177 

NOLIKUMS 

 

1. PASŪTĪTĀJS  

1.1 Salacgrīvas ostas pārvalde,  

Ostas iela 6, Salacgrīva,  

Salacgrīvas novads, LV-4033, Latvija  

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000462446,  

Banka: AS SEB banka, IBAN UNLALV2X 

Bankas konts: LV19UNLA0055000439943 

www.salacgrivaport.lv, e-pasts port@salacgrivaport.lv.   

1.2 Iepirkumu nodrošina Salacgrīvas ostas pārvaldes izveidota iepirkumu komisija (turpmāk tekstā 

Komisija). Kontaktpersona Ivo Īstenais, port@salacgrivaport.lv, 29262429 

1.3 Iepirkums tiek veikts Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 

projektā “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana” (Eastbaltic Harbours, 

Est-Lat 177). 

1.4 Iepirkums tiek organizēts pamatojoties uz Iepirkuma uzraudzības biroja 25.11.2019. sagatavotajām 

Iepirkuma vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, ņemot vērā to, ka paredzamā 

iepirkuma summa ir mazākā par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām. 

2. SAZIŅA. 

2.1. 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. 

2.2. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru. 

2.3. Informācijas pieprasījumi ir jānosūta pa pastu uz adresi Salacgrīvas ostas pārvalde, Ostas ielā 6, 

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

2.4. Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai elektronisko pastu uz Ieinteresētā piegādātāja 

pasta adresi vai elektronisko pastu, ko Ieinteresētais piegādātājs, saņemot Nolikumu klātienē, 

norāda Pasūtītājam. 

2.5. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju par iepirkuma nolikumu, 

iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un 

http://www.salacgrivaport.lv/
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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”. 

2.6. 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 gaitā. 

3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS  

3.1. Plastikāta bojas (River bouys) ar aprīkojumu (2 gab.) un plastikāta stoderes (Marine Spar buoys) 

ar aprīkojumu (4 gab.), saskaņā ar tehnisko specifikāciju – Pielikums Nr.1, turpmāk arī „Prece”, 

un piegāde.  

3.2. Piegādes vieta – Salacgrīvas ostas pārvalde, Ostas iela 6, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV 4033.  

3.3. Iepirkuma izpildes termiņi:  

3.3.1. Iepirkuma izpilde – 2021.gada 31.augusts.  

3.3.2. Garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanas.  

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

iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas 

beigu termiņa. 

4. PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI 

4.1. Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

48.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā noteiktajos gadījumos, ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta termiņus un pārbaudīšanas kārtību. 

4.2. Pasūtītājs pārbaudi, piemērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta 

pirmās daļas 2. un 3.punktā noteikto Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz 

Pretendentu, kas atbilst visām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām, un 

kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējā piegādes līguma vērtības un 

personām, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām.  

4.3. Ja veicot pārbaudi tiek secināts, ka nodokļu parādi Pretendentam vai Pretendenta norādītajam 

apakšuzņēmējam, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējā līguma 

vērtības, pārsniedz 150 euro, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta septītās daļas un astotās daļas 1. un 3.punkta regulējumu. 

Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta devītajā daļā paredzēto. 

4.4. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents, tā darbinieks vai Pretendenta piedāvājumā norādītā 

persona nav piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī Iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma 

http://www.salacgrivaport.lv/
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dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, tā darbinieki vai Pretendenta  norādītā persona ir 

piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma dokumentu 

izstrādāšanā un ja šis apstāklis piegādātājam dod priekšrocības Iepirkumā, tādējādi kavējot, 

ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Komisija, 

konstatējot minētos apstākļus pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam Pretendentam 

pierādīt, ka nav  tādu apstākļu, kas Pretendentam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkumā, tādējādi 

kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci. 

4.5. Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā, ja uz Pretendentu attiecas Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktie ierobežojumi. 

Komisija http://sankcijas.kd.gov.lv/  pārbauda, vai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēt tiesīgo personu vai 

prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai 

personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas Starptautisko un 

Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma 

izpildi. 

4.6. Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas institūcijas, 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms 

iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā sešus 

mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā 

derīguma termiņu. 

5. KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS. 

5.1. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts 

normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.  

5.2. Pretendentam jābūt atbilstošai pieredzei šajā iepirkumā paredzēto darbu izpildē. Pretendentam 

pēdējos 3 (trīs) (2018., 2019., 2020.) gados un 2021.gadā līdz šajā nolikumā noteiktā piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa beigām kopā jābūt veiktiem vismaz 1 (vienam) iepirkumam līdzīga rakstura 

darbiem – piegādātas vismaz 6 (sešas) peldošas navigācijas zīmes (bojas vai stoderes) ar līdzīgiem 

vai lielākiem tehniskiem parametriem kā šajā iepirkumā (skat. Tehnisko specifikāciju, neievērtējot 

navigācijas uguņu aprīkojumu (boju galvas)).  

6. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA  

6.1. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas 

pārstāvim līdz 2021.gada 9.martam plkst. 13.00, Salacgrīvas ostas pārvaldē, Ostas ielā 6, 

Salacgrīvā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00. Saņemot piedāvājumu, Komisijas pārstāvis uz 

piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku.  

6.2. Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājuma vienu oriģinālu saskaņā ar Nolikumā noteiktajām 

prasībām. 

6.3. Piedāvājums sastāv no 1 (viena) sējuma: kvalifikācijas dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai 

iepirkumā (datordrukā, viens oriģināls); 

6.4. Sējums jāievieto Nolikuma 6.7. apakšpunktā minētajā iepakojumā. 

6.5. Sējuma dokumentiem jābūt ar numurētām lapām un caurauklotiem tādā veidā, kas nepieļauj to 

atdalīšanu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu 

lapu, uz kuras jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina Pretendenta pārstāvis ar 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta 

http://sankcijas.kd.gov.lv/
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tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma 

dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju. 

6.6. Uz piedāvājuma sējumu oriģināla norāda atzīmi „ORIĢINĀLS” .  

6.7. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē vai iepakojumā, uz kura jānorāda: 

Salacgrīvas ostas pārvaldes 

Iepirkuma komisijai 

Ostas ielā 6, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov., LV-4033 

 

Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa Nr.  

(fiziskai personai  - vārds, uzvārds un adrese, tālruņa Nr.) 

 

Piedāvājums iepirkumam 

„ Peldošo navigācijas zīmju piegāde” 

(iepirkuma identifikācijas Nr.SOP 2021/02 ESTLAT177)   

 

Neatvērt līdz 2021.gada 9.martam plkst. 13:00 

6.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, 

lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar 

Pretendenta paraksta tiesīgās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu 

un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību 

apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. 

6.9. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka 

likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 

6.10. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem 

jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par 

dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents. 

6.11. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona, to 

paraksta Pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā 

ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši 

noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju. Ja pieteikumu iesniedz 

piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā.  

6.12. Piedāvājumu atvēršana 2021.gada 9.martā plkst. 13.00, Salacgrīvas ostas pārvaldē, Ostas iela 6, 

Salacgrīvā, Salacgrīvas novads.  

 

7.  Eiropas vienotais iepirkuma dokuments 
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7.1. Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 56.pantu  Pretendents kā 

sākotnējo pierādījumu atbilstībai Nolikuma 3.punktā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas 

prasībām var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu, (turpmāk – EVIPD). Pretendents 

iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu par katru personu, uz kuras iespējām 

kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai 

Iepirkuma dokumentos noteiktajām kandidātu un pretendentu atlases prasībām, un par tā norādīto 

apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no iepirkuma 

līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu 

par katru tās dalībnieku.  

7.2. Pretendents var iesniegt EVIPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkumā, ja Pretendents apliecina, ka 

dokumentā iekļautā informācija ir pareiza. 

7.3. Pasūtītājs jebkurā iepirkuma stadijā ir tiesīgs prasīt, lai Pretendents iesniedz visus vai daļu no 

dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos 

noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, 

kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs. 

7.4. EVIPD piemērošanas kārtību iepirkumā nosaka Ministru kabinets. Eiropas vienotā iepirkuma 

dokumenta veidlapu paraugus nosaka saskaņā ar Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra 

Īstenošanas regulu Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkumam 

dokumentam. 

7.5. EVIPD ir pieejams aizpildīšanai tīmekļa vietnē: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=LV (aizpildāms ir Eiropas Komisijas 

2016. gada 5. janvāra īstenošanas regulas Nr.2016/7 2.pielikums). 

8. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:  

8.1. Parakstītu un aizpildītu Pretendenta pieteikumu (Pielikums Nr.3)  

8.2. Parakstītu un aizpildītu Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.5) 

8.3. Apliecinājums, ka Pretendentam ir atbilstoša pieredze šajā iepirkumā paredzēto darbu izpildē. 

Pretendentam pēdējos 3 (trīs)  (2018.,2019.,2020.) gados un 2021.gadā līdz šajā nolikumā noteiktā 

piedāvājumu veiktiem vismaz 1 (vienam) iepirkumam līdzīga rakstura darbiem – piegādātas 

vismaz 6 (sešas) peldošas navigācijas zīmes (bojas vai stoderes) ar līdzīgiem vai lielākiem 

tehniskiem parametriem kā šajā iepirkumā (skat. Tehnisko specifikāciju, neievērtējot navigācijas 

uguņu aprīkojumu (boju galvas)). Apliecinājumam jāpievieno saraksts (Pielikums Nr.4).  

9. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS - Piedāvājuma izvēles kritērijs: Iepirkuma nolikuma 

prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru Pasūtītājs nosaka, ņemot vērā 

viszemāko cenu. 

10. PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠAN UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA 

10.1. Piedāvājumu atvēršanas sēdes ir publiski atklātas. 

10.2. Piedāvājumu izvērtēšana notiek slēgtā sēdē. 

10.3. Komisija nevērtēs Pretendenta iesniegto piedāvājumu, ja Pretendents neatbildīs dalības nosacījuma 

prasībām šajā iepirkumā.  

10.4. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, ja tas 

nepieciešams Pretendenta atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=LV
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10.5. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas 

piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikuma prasībām. 

10.6. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto1 Piegādes kopējo cenu 

bez PVN. 

10.7. Komisija pirms piedāvājuma izvēles veiks finanšu piedāvājuma dokumentu pārbaudi, aritmētisko 

kļūdu labojumus. Aritmētisko kļūdu gadījumā tiks labota līgumcena.  

10.8. Gadījumā, ja par iepirkuma uzvarētāju atzītais Pretendents atsauks piedāvājumu tā derīguma laikā 

vai nenoslēgs iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Komisija izskatīs jautājumu par 

tiesībām atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kas piedāvājis nākošo zemāko cenu.  

10.9. Pasūtītājs ir tiesīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt iepirkumu, ja tam ir pamatojums.  

 

  

                                           
1 Ja Finanšu piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, vērā ņem pareizi aprēķināto summu 
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Pielikums Nr.1 TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA. 

Iepirkums „Peldošo navigācijas zīmju piegāde”     

identifikācijas Nr. SOP 2021/02 ESTLAT177 

 

Tehniskā specifikācija 

“Peldošās navigācijas zīmju piegāde”, identifikācijas Nr. SOP 2021/02 ESTLAT177 

 

Nosaukums Modelis, boju 

galva, krāsa 

Uguņu raksturojums Krāsa Garums Skaits 

Plastikāta boja 

(River bouy) 

VPC 400/800 ar 

boju galvu MPV-

LED Heavy duty 

ice buoy LED 

lantern,  Sarkana, 

ar sinhronizāciju, 

vai ekvivalents. 

Fl.R.2s (0,5+(1,5) Sarkans 4,5 – 6,5 m 1 gab. 

Plastikāta boja 

(River bouy) 

VPC 400/800 ar 

boju galvu MPV-

LED Heavy duty 

ice buoy LED 

lantern,  Zaļa, ar 

sinhronizāciju, vai 

ekvivalents. 

Fl.G.2s (0,5+(1,5) Zaļa 4,5 – 6,5 m 1 gab. 

Plastikāta 

stodere (boja) 

(Marine Spar 

buoys) 

 

EJV 225 ar boju 

galvu M650H 

Sarkans ar 

sinhronizāciju, vai 

ekvivalents  

Fl.R.2s (0,5+(1,5) Sarkans 5,5 – 6,5 m 2 gab. 

Plastikāta 

stodere (boja) 

(Marine Spars 

buoys) 

 

EJV 225 ar boju 

galvu M650H Zaļš 

ar sinhronizāciju, 

vai ekvivalents  

Fl.R.2s (0,5+(1,5) Zaļa 5,5 – 6,5 m 2 gab. 
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Pielikums nr.2. LĪGUMS. 

Līgums (projekts)  

Salacgrīvā                            2021.gada  __. _______ 

Salacgrīvas ostas pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000462446, adrese: Ostas iela 6, Salacgrīva, Salacgrīvas 

novads, LV-4033, ostas pārvaldnieka Ivo Īstenā personā, kurš darbojas, pamatojoties uz nolikumu, 

(turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un_________, reģ. Nr._______, tā _______ personā, kurš 

rīkojas uz ___________ pamata (turpmāk tekstā – Uzņēmējs) no otras puses (līdzēji saukti arī atsevišķi 

– Puse, kopā – Puses), pamatojoties uz iepirkumu “Peldošo navigācijas zīmju piegāde”, iepirkuma 

nolikuma identifikācijas Nr. SOP 2021/02 ESTLAT177, noslēdz sekojošu līgumu: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā 

un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē peldošo navigācijas zīmju 

piegādi atbilstoši finanšu piedāvājumam, kas pievienots pie šī līguma kā pielikums nr.1 (tālāk tekstā 

saukts  - Prece); 

1.2. Uzņēmējs apliecina, ka viņam ir saistoši visi iepirkumā „Peldošo navigācijas zīmju piegāde”, 

nolikuma identifikācijas Nr. SOP 2021/02 ESTLAT177, piedāvājumā iesniegtie dokumenti; 

1.3. Preces piegādes vieta – Salacgrīvas ostas pārvalde, Ostas iela 6, Salacgrīva, LV 4033. 

2. IEPIRKUMA IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

2.1. Uzņēmējs apņemas veikt Preces piegādi atbilstoši apjomiem un termiņiem, un ievērojot Pasūtītāja 

norādījumus; 

2.2. Uzņēmējs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Preces piegādi vai Pasūtītāja 

saistību izpildi; 

2.3. Uzņēmējam jānodrošina, lai piegādi pildītu iepirkuma piedāvājumā norādītie apakšuzņēmēji, ja 

tādi ir plānoti. Apakšuzņēmēju nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēja pasūtītāja rakstisku 

piekrišanu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, tad Pasūtītājs var vienpusēji lauzt 

līgumu; 

2.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Preces piegādes izpildes pārbaudes. 

3. ATĻAUJAS UN SASKAŅOJUMI 

3.1. Pasūtītājs veic visus nepieciešamos saskaņojumus un saņem nepieciešamās atļaujas.  

 

4. SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam par piegādātājām Precēm EUR _________ (_______  ), 

PVN 21% EUR ______ (____________) , kopā EUR __________ (_______________)  (turpmāk 

līguma tekstā – „Līguma summa”), saskaņā ar Finanšu piedāvājumu sekojošā kārtībā: 

4.1.1. Gala maksājumu EUR _________ (_______  ), PVN 21% EUR ______ (____________) , kopā 

EUR __________ (_______________) par pilnībā veikto Preču piegādin10 (desmit) darba dienu 

laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, kā arī atbilstoša rēķina 

saņemšanas no Uzņēmēja. 

4.2. Līguma summa ietver visas izmaksas, kas nepieciešamas, lai Uzņēmējs pilnībā izpildītu plānotās 

Preču piegādi. 
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4.3. Uzņēmējs, izrakstot rēķinu, tajā obligāti norāda sekojošu informāciju: Projekts Nr.ESTLAT177 

“Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”, līguma reģistrācijas 

numurs un datums.  

4.4. Gadījumā, ja Preces piegādes laikā rodas neparedzēti darbi un izdevumi, tad Puses par tiem vienojas 

atsevišķi, par izmaksu pamatu ņemot finanšu piedāvājumā norādītos vienību izcenojumus, ja tos 

konkrētajam gadījumam, iespējams, piemērot. Šādā gadījumā Uzņēmējam būs rakstiski jāiesniedz 

šo līdzekļu izmantošanas nepieciešamības pamatojums, ar paskaidrojumu, kāpēc šo izdevumus 

nebija iespējams paredzēt un tie netika iekļauti finanšu piedāvājumā. Neparedzēto darbu izpilde 

uzsākama tikai pēc Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas. 

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI 

5.1. Uzņēmējs visus Preču piegādi paveic līdz 2021.gada 31.augustam. 

5.2. Preču piegādes pabeigšanu fiksē ar Pušu parakstītu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanu.  

6. PREČU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA 

6.1. Pēc Preču piegādes pilnīgas pabeigšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam nodošanas - pieņemšanas 

aktu par Preces piegādi; 

6.2. Pasūtītājs nodošanas - pieņemšanas aktu paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akta saņemšanas;  

6.3. Pasūtītājs pirms akta parakstīšanas pārbauda piegādātās Preces, un nepiegādāto Preču daudzumu vai 

nekvalitatīvu piegādāto Preci fiksē konstatēto trūkumu novēršanas pārbaudes aktā. Uzņēmējs tos 

novērš bez papildus samaksas aktā noteiktajā termiņā. Tajā norādītais novēršanas termiņš nav 

uzskatāms par līguma izpildes termiņa pagarinājumu. 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Puses ir atbildīgas par līguma noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši līguma nosacījumiem; 

7.2. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo līgumu, un citiem tiesību 

aktiem; 

7.3. Ja Uzņēmējs neievēro Līguma 5.1. punktā noteikto izpildes termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot 

tam līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 

10% (desmit procentu) no Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no turpmākās 

līgumsaistību izpildes; 

7.4. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 4.1.1.punktā noteikto maksājumu, tad Uzņēmējs ir tiesīgs 

piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru 

maksājumu kavējumu dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no Līguma summas. 

Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes. 

8. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJIE APSTĀKĻI 

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un 

kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura 

apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas un kara 

darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi; 

8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai 

Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama līgumā 

paredzēto saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru 
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izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un 

to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgās Puses nevar atsaukties uz 

nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu; 

8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā līgumā paredzētas saistības 

ilgāk kā divus mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem 

variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā līgumā vai 

sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž šo līgumu. 

9. GARANTIJAS SAISTĪBAS 

9.1. Garantijas laiks  Uzņēmēja piegādātajām Precēm ir 24 (divdesmit četri) mēneši pēc nodošanas – 

pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. 

10. LĪGUMA LAUŠANA 

10.1. Līgums var tikt lauzts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā līgumā noteiktajā 

kārtībā. 

10.2. Pasūtītājs, nosūtot Uzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs nekavējoties  vienpusēji lauzt 

līgumu, ja: 

10.2.1. Uzņēmējs neievēro jebkuru no līgumā noteiktajiem darbu uzsākšanas un izpildes termiņiem, un 

ja Uzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas, 

10.2.2. pret Uzņēmēju tikušas vērstas darbības, kas saistītas ar aresta uzlikšanu mantai vai norēķinu 

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

10.2.3. Uzņēmēja darbībā konstatēta ierobežota maksātspēja un pastāv tiesiskās aizsardzības procesa 

lietas ierosināšanas priekšnosacījumi, vai maksātnespējas procesa pazīmēs; 

10.2.4. ir pasludināts tiesas spriedums par Uzņēmēja tiesiskās aizsardzības procesa vai maksātnespējas 

process lietas ierosināšanu vai Uzņēmēja atzīšanu par maksātnespējīgu vai ir apturēta Uzņēmēja 

saimnieciskā darbība; 

10.2.5. Līguma izpildi nenodrošina iepirkumā piedāvājumā norādītie apakšuzņēmēji. 

10.2.6. Līguma izpildes laikā Objektā tiek nodarbinātas personas, kuras nav darba tiesiskajās attiecībās 

ar Uzņēmēju vai iepirkuma piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem; 

10.2.7. ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā Izpildītājam piemērots 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāl tirgus intereses 

ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līgumorganizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās 

sankcijas. 

11. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KARTĪBA, LĪGUMĀ GROZĪJUMI UN CITI NOSACĪJUMI. 

11.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties, vai, ja vienošanās nav iespējama, 

strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā. 

11.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, 

ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to jāpaziņo otrai  Pusei; 

11.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros. Viens glabājas pie Pasūtītāja, viens - pie Uzņēmēja; 

11.4. Šī līguma visi pielikumi, kā arī visas šī līguma ietvaros rakstiski noformētas un abu Pušu parakstītas 

izmaiņas un papildinājumi ir neatņemamas šī līguma sastāvdaļas. 



 

 

11 

 

12. LĪGUMA  STĀŠANĀS SPĒKĀ NOTEIKUMI 

12.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai 

izpildei. 

13. KONTAKTPERSONAS 

13.1. Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses: Ivo Īstenais, Salacgrīvas ostas pārvaldnieks; tālrunis: 

29262429; e-pasts: port@salacgrivaport.lv . 

13.2. Kontaktpersonas no Uzņēmēja puses: ……………( vārds, uzvārds, telefons, e-pasts) 

 

14. LĪGUMA PIELIKUMI 

14.1. Pielikums Nr.1 – Finanšu piedāvājums;   

14.2. Pretendenta piedāvājums iepirkumam „Peldošo navigācijas zīmju piegāde”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. SOP 2021/02 ESTLAT177  (dokumenti fiziski netiek pievienoti līgumam). 

 

15. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI 

 Pasūtītājs Uzņēmējs 

 Salacgrīvas ostas pārvalde  

Reģistrācijas Nr. 90000462446  

Adrese Ostas iela 6, Salacgrīva, Salacgrīvas 

novads, LV 4033 

 

Bankas nosaukums AS SEB banka,  

Bankas kods IBAN UNLALV2X  

Bankas konta Nr. LV19UNLA0055000439943  

Paraksttiesīga 

persona 

Salacgrīvas ostas pārvaldnieks Ivo 

Īstenais 

 

Paraksts 

 
 

 

 

  

mailto:port@salacgrivaport.lv
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Pielikums Nr.3 PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ. 

 

Salacgrīvas ostas pārvaldei 

Nod.Maks Nr. 90000462446 

Ostas iela 6,  

Salacgrīva,  LV 4033 

 

Iesniedzot šo pieteikumu Pretendenta vārdā piesaku dalību Iepirkumā „„Peldošo navigācijas zīmju 

piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. SOP 2021/02 ESTLAT177  , kas sastāv no: 

 

1. Šī pieteikuma un Atlases dokumentiem,  

2. Finanšu piedāvājuma, 

 

Pretendenta nosaukums ________________________________________________________________ 

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________________ 

Banka _____________________________________________________________________________ 

Bankas konts ________________________________________________________________________ 

Juridiskā adrese ______________________________________________________________________ 

Kontaktpersona ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

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

 

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

specifikāciju, dokumentu grozījumiem, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju, saprotam šo 

dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies 

piedalīties Iepirkumā, pretenziju nav. 

4. Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par peldošo navigācijas zīmju piegādes 

apstākļiem, kas var ietekmēt pasūtījuma izpildi. 

5. Pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus.  

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

atbilstoši šā iepirkuma tehniskās specifikācijas un citu iepirkuma dokumentu prasībām, ka 

piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām un apņemamies veikt peldošo 

navigācijas zīmju piegādes piegādi par:  
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Peldošo navigācijas zīmju piegāde 

Līguma summa, EUR   _______________________, neskaitot pievienotās vērtības 

nodokli. 

 

7. Apliecinu, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas.  

8. Apņemamies veikt peldošo navigācijas zīmju piegādi noteiktajos termiņos.  

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

piedāvājuma sakarā.  

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

pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.  

11. Šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa.  

12. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 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 / 

 

  



 

 

14 

 

 Pielikums Nr.4: VEIKTO DARBU SARAKSTS 

 

Iepirkums „Peldošo navigācijas zīmju piegāde”     

identifikācijas Nr. SOP 2021/02 ESTLAT177 

 

Veikto darbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem piegādēm, kas apliecina 

Nolikuma 5.3..apakšpunktā prasīto pieredzi. 

 

PRETENDENTA VEIKTO DARBU SARAKSTS. 

 

 

N.p.k. Pasūtītājs 

Piegādātās un uzstādītās 

peldošās navigācijas zīmes, 

(norādīt iekārtu nosaukumu, 

uzstādīšanas vietu un skaitu)  

Iekārtu piegādes un 

uzstādīšanas laiks 

(norādot gadu un 

mēnesi) 

    

    

 

______________________________________________________________ 

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

 

________________________ 

       / vieta, datums / 
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Pielikums Nr.5 FINANŠU PIEDĀVĀJUMS. 

Iepirkums „Peldošo navigācijas zīmju piegāde”     

identifikācijas Nr. SOP 2021/02 ESTLAT177 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

“Peldošo navigācijas zīmju piegādes”, identifikācijas Nr. SOP 2021/02 ESTLAT177 

 

Nr.

p.k 

Nosaukums Navigācijas 

zīme garums 

(m) 

Skaits (gab.) 
Cena par 

vienību EUR 
Kopā EUR 

1 Plastikāta boja (River buoy) 

VPC 400/800 ar boju galvu 

MPV-LED Heavy duty ice buoy 

LED lantern,  Sarkana, ar 

sinhronizāciju, vai ekvivalents. 

 1   

2 Plastikāta boja (Coastal buoy) 

VPC 400/800 ar boju galvu 

MPV-LED Heavy duty ice buoy 

LED lantern,  Zaļa, ar 

sinhronizāciju, vai ekvivalents. 

 1   

3 Plastikāta boja (Marine Spar 

buoy) EJV 225 ar boju galvu 

M650H Sarkans ar 

sinhronizāciju, vai ekvivalents 

 2   

4 Plastikāta boja (Marine Spar 

buoy) EJV 225 ar boju galvu 

M650H Zaļs ar sinhronizāciju, 

vai ekvivalents  

 2   

7 Piegāde līdz Salacgrīvas ostas 

pārvaldei 

 1    

 KOPĀ bez PVN EUR  

PVN ……% EUR  

KOPĀ EUR  

______________________________________________________________ 

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

 

________________________ 

       / vieta, datums / 


