Apstiprināts
2016.gada 14.martā

Cenu aptaujas Nr. SOP 2016/06 nolikums
“Ģeoloģiskās izpētes pakalpojumi”
Lai izvēlētos Skultes ostas pārvaldes vajadzībām izdevīgāko zvejas produktu uzglabāšanas ēkas
projektēšanai nepieciešamo ģeoloģiskās izpētes darbu veicēju, Skultes ostas pārvalde uzaicina
piedalīties cenu aptaujā un iesniegt piedāvājumu iepirkuma līguma noslēgšanai.
1.

Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde

2.

Iepirkuma identifikācijas numurs: SOP2016/06

3. Iepirkuma priekšmets: ģeoloģiskās izpētes pakalpojumu sniegšana Skultes ostas
pārvaldei projektējamās zvejas produktu uzglabāšanas ēkas teritorijā.
4.

Darbu izpildes termiņš – 30 (trīsdesmit) darba dienas pēc līguma abpusējās parakstīšanas.

5.

Pakalpojuma sniegšanas veids: ģeoloģiskā izpēte saskaņā ar tehnisko specifikāciju
(pielikums Nr.1.).

6.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Skultes ostas pārvaldē, Upes ielā-41, Zvejniekciems,
Saulkrastu nov., Saulkrastu pag., LV-2161, piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtot
uz e-pastu skulte@skulteport.lv .

7. Dalības nosacījumi un iesniedzamie dokumenti
7.1. Lai piedalītos iepirkuma procedūrā, pretendents iesniedz pieteikumu dalībai iepirkuma
procedūrā (turpmāk - pieteikums), kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši 2.pielikumā
pievienotajai veidnei. Pieteikumu paraksta personas, kurām ir pretendenta pārstāvības
tiesības, vai tā pilnvarotā persona. Personu apvienības gadījumā pieteikumu paraksta
persona, kura ir personu apvienības pilnvarotā persona. Ja pieteikuma paraksta pretendenta
pilnvarots pārstāvis vai personu apvienības pilnvarotā persona, tad pieteikumam
nepieciešams pievienot dokumentu, kas apliecina attiecīgās personas tiesības parakstīt
pieteikumu.
7.2. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā, kas noteikti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju iepirkumu likuma 42.pantu un dokumenti, kas iesniedzami, lai pārliecinātos, ka
pretendents atbilst šiem nosacījumiem:
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Nolikuma
punkts

Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā,
kas noteikti saskaņā ar Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likuma 42.pantu.

Dokuments vai iesniedzamā informācija, kas
nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar
minētajām prasībām.
Sniegto informāciju iepirkuma komisija pārbauda
publiskās datu bāzēs.

7.2.1.

Pretendents
(personu
apvienības
gadījumā katrs dalībnieks) ir reģistrēts
attiecīgā (reģistrācijas) valstī likumā
noteiktajā kārtībā.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra uzturētājā
reģistrā
http://www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv
iepirkuma komisija pārliecinās, ka pretendents vēl
joprojām pastāv un tā darbība nav izbeigta. Ja
pretendents, vai personai, uz kuras iespējām
pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija
atbilst
iepirkuma
procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām, ir reģistrēts
ārvalstīs - pretendents iesniedz attiecīgas ārvalsts
institūcijas izsniegtu reģistrācijas apliecības
kopiju vai izziņu.

7.2.2.

Pretendents vai persona, kurai ir
pretendenta pārstāvības tiesības vai
lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības
tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar
tādu tiesas spriedumu vai prokurora
priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā
un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par
vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos
nodarījumos, krāpnieciskās darbībās
finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā
organizācijā vai no dienas, kad kļuvis
neapstrīdams tiesas spriedums vai
prokurora priekšraksts par sodu
saistībā ar minētajiem pārkāpumiem,
līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai
ir pagājuši trīs gadi

Pretendenta vai personas, kurai ir pretendenta
pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai
uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu,
parakstīts apliecinājums (pieteikums dalībai
iepirkuma procedūrā (2.pielikums)),, ka
pretendents ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora
priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis
neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu koruptīva
rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās
darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijā, vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā,
vai no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas
spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu
saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz
piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs
gadi.

7.2.3.

Pretendents ar tādu kompetentas
institūcijas
lēmumu
vai
tiesas
spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis
neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu
darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas
izpaužas
kā
vienas
personas
nodarbināšana bez rakstveida darba
līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta
atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku
personu vienlaicīga nodarbināšana bez
rakstveida darba līguma noslēgšanas vai
no dienas,

Izmantojot Valsts darba inspekcijas izstrādāto
epakalpojumu - „Izziņa par darba tiesību būtiskiem
pārkāpumiem”,
iepirkuma
komisija
par
pretendentu pieprasa izziņu „Par sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu procedūru”, kura
apliecina, ka Valsts darba inspekcija Latvijas
Republikas teritorijā pēdējo 18 mēnešu laikā nav
konstatējusi darba tiesību būtiskus pārkāpumus,
kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez
rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā
konstatēta atkārtoti gada laikā vai divu vai vairāku
personu nodarbināšanā bez rakstveida darba
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Nolikuma
punkts

Nosacījumi dalībai iepirkuma
procedūrā, kas noteikti saskaņā ar
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma 42.pantu.
kad kļuvis neapstrīdams tiesas
spriedums vai citas kompetentas
institūcijas pieņemtais lēmums
saistībā ar minētajiem
pārkāpumiem, līdz Piedāvājuma
iesniegšanas dienai ir pagājuši 18
mēneši;

7.2.4.

Pretendents ar tādu kompetentas
institūcijas lēmumu vai tiesas
spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis
neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu
konkurences tiesību pārkāpumā, kas
izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras
mērķis ir ierobežot pircēja iespēju
noteikt tālākpārdošanas cenu, vai
horizontālā karteļa vienošanās, izņemot
gadījumu, kad attiecīgā institūcija,
konstatējot konkurences tiesību
pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi
no naudas soda vai no dienas, kad
kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums
vai citas kompetentas institūcijas
pieņemtais lēmums saistībā ar

Dokuments vai iesniedzamā informācija, kas
nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar
minētajām prasībām.
Sniegto informāciju iepirkuma komisija pārbauda
publiskās datu bāzēs.
līguma noslēgšanas, kā arī darba inspekcijas rīcībā
nav informācijas par iepriekš minētajiem darba
tiesību pārkāpumiem ārvalstīs.
Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam jāiesniedz
attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izziņa, ka
Pretendents nav atzīts par vainīgu darba tiesību
būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas
nodarbināšana bez rakstveida darba līguma
noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā vai
divu vai vairāku personu nodarbināšanā bez
rakstveida darba līguma noslēgšanas.

Ja tādi dokumenti, netiek izdoti vai ar šiem
dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz
pretendentu, kā arī personu, uz kuras iespējām
pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas šajā
punktā norādītie apstākļi, šādus dokumentus var
aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās
valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša
piegādātāja apliecinājumu kompetentai izpildvaras
vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai
kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to
reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
Pretendenta vai personas, kurai ir pretendenta
pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai
uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu
parakstīts apliecinājums (pieteikums dalībai
iepirkuma procedūrā (2.pielikums)), ka
pretendents ar tādu kompetentas institūcijas
lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un
kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu
konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā
vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot
pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai
horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu,
kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences
tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no
naudas soda vai no dienas, kad kļuvis neapstrīdams
tiesas spriedums vai citas
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Nolikuma
punkts

Nosacījumi dalībai iepirkuma
procedūrā, kas noteikti saskaņā ar
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma 42.pantu.
minētajiem pārkāpumiem, līdz
Piedāvājuma iesniegšanas dienai ir
pagājuši 12 mēneši.

7.2.5.

7.2.6.

Nav pasludināts pretendenta
maksātnespējas process, apturēta vai
pārtraukta pretendenta saimnieciskā
darbība, uzsākta tiesvedība par
pretendenta bankrotu vai tiek
konstatēts, ka līdz paredzamajam
līguma izpildes beigu termiņam
pretendents būs likvidēts.

Pretendentam Latvijā un valstī, kurā
tas reģistrēts vai kurā atrodas tā
pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav
reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā
dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu
parādi, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādi, kas kopsummā katrā valstī
pārsniedz 150 euro.

Dokuments vai iesniedzamā informācija, kas
nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar
minētajām prasībām.
Sniegto informāciju iepirkuma komisija pārbauda
publiskās datu bāzēs.
kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā
ar minētajiem pārkāpumiem, līdz Piedāvājuma
iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
Konkurences
padomes
tīmekļa
vietnē
(http://kp.gov.lv/lv/konkurences-padomeslemumi)
komisija pārliecinās par to, ka piegādātājs nav atzīts
par vainīgu norādītajos konkurences tiesību
pārkāpumos.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
maksātnespējas reģistrā
https://ws.ur.gov.lv/urpubl?act=MNP_PSEAR
CH iepirkuma komisija pārliecinās ka pretendentam
nav pasludināts maksātnespējas process
Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
mājas lapā internetā pieejamajā reģistrā „Nodokļu
maksātāju saraksts ar informāciju par saimnieciskās
darbības apturēšanu”
http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/SDA/List
iepirkuma komisija pārliecinās par to, ka
pretendentam nav apturēta saimnieciskā darbība.
Informāciju par pretendenta nodokļu parādiem
Latvijā, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādiem, pasūtītājs iegūst Latvijas
Republikas Valsts ieņēmumu dienesta administrētā
nodokļu parādnieku
datubāzē
http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/NPAR#
Ja pretendents, vai personai, uz kuras iespējām
pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām, ir reģistrēts
ārvalstīs vai tā pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus
Latvijas, iesniedz izziņu, kas izdota ne agrāk kā trīs
mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas un
sastādīta saskaņā ar piegādātāja reģistrācijas valsts
normatīvajiem aktiem, ka piegādātājam attiecīgajā
ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu,
kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
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7.3. Nolikuma 7.2.punkta apakšpunktos noteiktās izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz
kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus
pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas.
7.4. Visi nolikuma 7.2.punktā minētie dalības nosacījumi attiecas arī uz Pretendenta norādīto
personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Šīs prasības attiecās arī uz visiem
personu apvienības dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība.
8. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016.gada 18.marts, plkst.17.00.
9.

Piedāvājumam jābūt sagatavotam latviešu valodā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez
labojumiem un dzēsumiem. Dokumentam, kas iesniegts citas valsts valodā, jāpievieno
pretendenta apliecināts šī dokumenta tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā dokumenta
teksts atšķiras no šī dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts
šī dokumenta tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta nepareiza
tulkojuma dēļ, pretendents atbild Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā
kārtībā.

10. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pretendenti, kas iesniegs divus
vai vairākus piedāvājumus vai vienu piedāvājumu iesniegs vairākos variantos, tiks izslēgti
no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā.
11. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot
vai grozīt.
12. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un
iesniegšanu pasūtītājam. Piedāvājumi pretendentiem atpakaļ netiek izsniegti.
13. Pretendents piedāvājumā norāda, kāda tajā ietvertā informācija uzskatāma par
komercnoslēpumu. Aizliegts norādīt kā komercnoslēpumu piedāvājuma summu vai
pasludināt par komercnoslēpumu visu piedāvājumu.
14. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība.
14.1. Piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtās sēdēs. Piedāvājumi tiek vērtēti četros
posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti
iepriekšējā posmā:
14.2. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude.
14.2.1. Piedāvājumi, kuri neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un ietekmē pretendentu
piedāvājumu vērtēšanu.
14.3. 2.posms – Pretendentu atlase
14.3.1. Iepirkuma komisija atlasa pretendentus, pārbaudot pretendentu un personu, uz kuru
iespējām pretendenti balstās, atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
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prasībām pretendenta kvalifikācijai. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no pieprasītajiem
pretendentu atlases dokumentiem vai neatbilst kādai no minētajām prasībām, komisija
pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk
neizskata.
14.3.2. Ja pasūtītājs konstatē, ka pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir
neskaidra vai nepilnīga, tas pieprasa, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro
vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju;
14.3.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski
pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja pasūtītājs ir ieguvis informāciju
šādā veidā, bet pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais
pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu. Pasūtītājs
nodrošina pretendentam šādu iespēju, savlaicīgi paziņojot par iepriekš minētajos avotos
iegūto informāciju.
14.4. 3.posms – Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude.
14.4.1. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto pretendentu finanšu piedāvājumu atbilstību
iepirkuma
procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru
finanšu piedāvājumi neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām,
tiek noraidīti.
14.4.2. Ja 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 vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.
14.5. 4.posms – Piedāvājumu vērtēšana.
14.5.1. Saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju, no iepirkuma procedūras nolikuma
prasībām atbilstošiem piedāvājumiem komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko
līgumcenu.
14.5.2. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto
piedāvājuma kopsummu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN).
15. Iepirkuma līguma slēgšana
15.1. Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu slēdz
iepirkuma līgumu atbilstoši līguma projektam (nolikuma 3.pielikums);
12.2. Gadījumā, ja iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs lemj par
līguma slēgšanu ar pretendentu, kurš ir piedāvājis nākamo zemāko cenu.
13.

Piedāvājuma derīguma termiņš: 60 dienas
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14. Pielikumi
1. pielikums - Tehniskā specifikācija
2. pielikums - Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (veidne)
3. pielikums - Līguma projekts
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Pielikums Nr.1.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Skatīt grafisko materiālu :
http://www.skulteport.lv/files/Geologijas_Uzdevums_Zvejniekciems_Berzu5f.pdf
ZP - Grunts statiskā zondēšana 3 punktos līdz 6,0 m dziļumam
IG - Izpētes urbumi 6,0 m dziļumā ar grunts paraugu
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2.pielikums
Skultes ostas pārvaldei
Upes ielā 41, Zvejniekciems,
Saulkrastu nov, LV-2161
Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (veidne)
Cenu aptaujas Identifikācijas Nr.SOP_2016/06

Vieta

Datums

Informācija par Pretendentu
Pretendenta nosaukums:
Reģistrācijas numurs un datums:
Juridiskā adrese:
Pasta adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
Vispārējā interneta adrese:

Fakss:

Finanšu rekvizīti
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:
Informācija par Pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasta adrese:

Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepriekš norādītajā iepirkuma procedūrā. Apstiprinām, ka
esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, tajā skaitā ar Tehnisko specifikāciju, un piekrītam
visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret
tiem nav.
Ar šo apliecinām, ka uz mums neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likuma 42.panta minētie izslēgšanas noteikumi:
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•

•

pretendents atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos,
krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai
līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā
pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba
līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku
personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas vai no
dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas
pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz Piedāvājuma
iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;

•

Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, atzīts par vainīgu konkurences tiesību
pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja
iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot
gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu,
Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai no dienas, kad kļuvis neapstrīdams
tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar
minētajiem pārkāpumiem, līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12
mēneši:

•

pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek
konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam Pretendents būs
likvidēts;

•

Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi,
kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;

Mūsu piedāvātā līgumcena par ģeoloģiskās izpētes darbu veikšanu Skultes ostā ir
_________________EUR (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa.
Ar šo apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā un saistošs līdz dienai, kad Pasūtītājs ar
iepirkumu procedūras uzvarētāju ir noslēdzis līgumu vai iepirkuma procedūra izbeigta, Pasūtītājam
neizvēloties nevienu piedāvājumu, bet ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām.
Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa.

Pretendenta vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts
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3.pielikums
LĪGUMS Nr. SOP2016/06
Šis līgums ir noslēgts Zvejniekciemā, 2016. gada __. ________ starp
SIA “___________”, Reģ. Nr. _______________, juridiskā adrese ___________________;
tās valdes locekļa ___________________ personā, kas darbojas uz Statūtu pamata,
turpmāk saukts “Izpildītājs”
un
Skultes ostas pārvalde, Nodokļu maksātāja Nr. 90000462022, juridiskā adrese Upes iela 41,
Zvejniekciems, Saulkrastu nov, Saulkrastu pag., LV-2161, tās pārvaldnieka Igora Akulova
personā, kas darbojas uz Nolikuma pamata,
turpmāk saukts “Pasūtītājs”.

1.1.

1.2.

2.1.
2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

1.
LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pasūtītājs uzdod un Izpildītāju apņemas veikt ģeoloģiskās izpētes darbus projektējamās
zvejas produktu uzglabāšanas ēkas teritorijā Skultes ostā (zemes vienības kadastra
apzīmējums 80330010414), saskaņā ar šī līguma pielikumu Nr.1
Pasūtītājs apņemas pieņemt no Izpildītāja un samaksāt par kvalitatīvi izpildītajiem darbiem
līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
2.
LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
Par līgumā paredzēto darbu izpildi Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam līgumcenu
_______EUR (summa vārdiem) ieskaitot 21% PVN ________EUR(summa vārdiem).
Pasūtītājs veiks šā līguma 1.1. punktā atrunāto darbu apmaksu 5 bankas dienu laikā pēc
pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas no Izpildītāja.
3.
PASŪTĪJUMA IZPILDE, TERMIŅI
Darbu izpildes termiņš 30 darba dienas no līguma abpusējas parakstīsanas datuma.
* Lauku darbus ģeoloģiskai izpētei paredzēts uzsākt pēc licences saņemšanas. (izpētes
materiāls tiek izsniegts ne ātrāk, kā 3 dienu laikā pēc lauku darbu pabeigšanas);
Ja līguma izpildes gaitā Pasūtītājs izdara izmaiņas pasūtījumā, kuru rezultātā jāveic darbi,
kas nav norādīti šajā līgumā un tā pielikumos, par to tiek slēgtas atsevišķas rakstiskas
vienošanās, kurās tiek norādīti izpildes termiņi un apmaksas kārtība.
Darbu nodošana notiek sastādot pieņemšanas-nodošanas aktu un parakstot to abām pusēm.
4.
PUŠU ATBILDĪBA
Par 3.1. punktā minētā līguma termiņa pārsniegšanu Izpildītājs maksā līgumsodu 0,5%
apmērā no līguma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopsummā
nepārsniezot 5% no līguma summas.
Ja Pasūtītājs neievēro 2.1. un 2.2. punktos maksājuma noteikumus, tad Pasūtītājs maksā
līgumsodu par katru nokavēto maksājuma dienu 0,5% apmērā no nesamaksātās summas,
bet kopsummā nepārsniedzot 5% no nesamaksātās summas.
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5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

6.1.
6.2.

6.3.

5.
LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN LĪGUMA LAUŠANA
Līgums stājas spēkā brīdī, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz Līguma saistību
pilnīgai izpildei.
Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, ja tas tiek izbeigts Izpildītāja vainas dēļ,
Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam par faktiski izpildīto darbu.
Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, ja tas tiek izbeigts Pasūtītāja vainas dēļ,
Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski izpildīto darbu, Pusēm par to sastādot faktisko
darbu izpildes aktu.
Šis līgums tiek uzskatīts par izbeigtu, kad Puses ir savstarpēji ir parakstījušas darbu
pieņemšanas – nodošanas aktu un veikti visi līgumā paredzētie maksājumi.
6.
PAPILDUS NOSACĪJUMI
Izmaiņas līgumā un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska
vienošanās.
Visas domstarpības par līguma izpildi Puses izskata savstarpējās sarunās, bet, ja vienošanās
netiek panākta viena mēneša laikā, strīdus jautājumus iesniedz izskatīšanai Latvijas
Republikas tiesā pēc piekritības.
Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa vienam
katrai līgumslēdzējpusei.

7.
LĪGUMAM PIELIKUMI
7.1. Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija
8.

___ lp.

PUŠU ADRESES, REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:
Skultes ostas pārvalde
PVN Reģ. Nr. LV 90000462022
Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu
novads, Saulkrastu pagasts, LV-2161
SEB Banka
Kods: UNLA2X
Konta Nr.: LV67UNLA0050014779729
___________________
Skultes ostas pārvaldnieks (I.Akulovs)

Izpildītājs:
SIA „_____________________”
PVN Reģ. Nr. _______________
Adrese: _____________________
Banka ______________________
Kods:_______________________
Konta Nr.: ___________________
____________________
(________)
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