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Identifikācijas Nr. SOP_2016/07
NOLIKUMS

1. Ievads
Skultes ostas pārvalde (turpmāk - pasūtītājs) aicina piegādātājus iesniegt piedāvājumus saskaņā ar
atklātas iepirkuma procedūras „ Zvejas produktu kravu celšanas un kraušanas tehniskas piegāde”
nolikuma (turpmāk - nolikums) noteikumiem.
2. Pasūtītājs
Pasūtītājs
Juridiskā adrese
PVN reģistrācijas numurs
Bankas nosaukums
Norēķinu konti
Bankas kods
Pasūtītāja kontakti
Kontaktpersona

Skultes ostas pārvalde
Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161
LV90000462022
AS "SEB Banka"
LV48UNLA0050014806261
UNLALV2X
e-pasta adrese: skulte@skulteport.lv.
telefons: +(371) 67955267 fakss: +(371)67954105
Igors Akulovs, ostas pārvaldnieks

3. Vispārīgā informācija
3.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: SOP_2016/07.
3.2. Nolikumā lietoti termini:
3.2.1. iepirkumu komisija - ar Skultes ostas pārvaldes izveidota komisija, kas izvērtē
pretendentu iesniegtos piedāvājumus (turpmāk - komisija);
3.2.2. piegādātājs - fiziskā vai juridiskā persona vai publiskā institūcija, šādu personu
apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt
pakalpojumus;
3.2.3. pretendents - piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu;
3.2.4. piedāvājums - pretendenta rakstveida dokuments, kas sagatavots atbilstoši
nolikuma noteikumiem, un satur finanšu piedāvājumu, tehnisko piedāvājumu un
citus prasītos dokumentus un informāciju.
3.3. Pretendenta piedāvājums ir spēkā un saistošs tā iesniedzējam līdz iepirkuma līguma
noslēgšanai, bet ne mazāk kā 200 (divsimts) kalendārās dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām.
4. Iepirkuma procedūras nolikuma saņemšana
4.1. Atklātas iepirkuma procedūras nolikumu piegādātāji var saņemt:
4.1.1. elektroniski

pārvaldes

- Skultes ostas

interneta

mājas lapā

http://skulteport.lv/lv/osta/ostas-ieprikumi ;
4.1.2. drukātā veidā – Skultes ostas pārvaldē Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu
novads, LV- 2161, līdz 2016.gada 22.aprīļa plkst. 1200, darba dienās no plkst.
8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00, iepriekš nosūtot pieprasījumu uz e-pastu
skulte@skulteport.lv un vienojoties par apmeklējuma laiku.
4.2. Nolikums tiek izsniegts bez maksas.
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5. Informācijas apmaiņa
5.1. Ieinteresētais piegādātājs var iesniegt pasūtītājam rakstisku iesniegumu ar lūgumu sniegt
skaidrojumu par nolikumu. Iesniegums jānosūta pa faksu +(371) 67954105 vai e-pastu
skulte@skulteport.lv. Iesniegumā jābūt norādītiem iesniedzēja rekvizītiem un personas,
kura parakstījusi iesniegumu, amata nosaukumam, vārdam un uzvārdam. Ārpus Skultes
ostas pārvaldes noteiktā darba laika (plkst.8:00 - 17:00) saņemtajiem iesniegumiem, kas
nosūtīti pa faksu vai e-pastu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.
5.2.

Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumā
noteiktajām prasībām, pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk, kā piecas dienas
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

5.3. Vienlaicīgi ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu,
pasūtītājs iesniegto jautājumu un pasūtītāja atbildi publicē Skultes ostas pārvaldes interneta
mājas lapas sadaļā http://skulteport.lv/lv/osta/ostas-ieprikumi .
5.4. Ja iepirkuma procedūras nolikumā ir veikti grozījumi, informācija tiek publicēta Skultes
ostas pārvaldes interneta mājas lapas sadaļā http://skulteport.lv/lv/osta/ostas-ieprikumi .
5.5. Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie piegādātāji ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus,
papildinājumus, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju
jautājumiem, ja pasūtītājs to ir publicējis Skultes ostas pārvaldes interneta mājas lapas
sadaļā http://skulteport.lv/lv/osta/ostas-ieprikumi . Pasūtītāja sniegtā papildus informācija
un grozījumi iepirkuma dokumentos ir iepirkuma dokumentu neatņemama sastāvdaļa, un
tie ir saistoši piegādātājam.
5.6. Informācijas apmaiņa iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā.
6. Informācija par iepirkuma priekšmetu
6.1. Iepirkuma priekšmets ir zvejas produktu kravu celšanas un pārvietošanas tehnikas piegāde
saskaņā ar tehniskās specifikācijas (nolikuma 1.pielikums) prasībām. CVP kods: 424100003
6.2. Aprīkojuma piegādes termiņš ir ne vēlāk kā 3 (trīs) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.
6.3. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
7. Dalības nosacījumi un iesniedzamie dokumenti
7.1. Lai piedalītos iepirkuma procedūrā, piegādātājs iesniedz pieteikumu dalībai iepirkuma
procedūrā (turpmāk - pieteikums), kas sagatavots un aizpildīts atbilstoši nolikumam
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.

7.2.1.

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

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
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,

7.2.3.
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Dokuments vai iesniedzamā informācija, kas
nepieciešama, lai pretendentu novērtētu
saskaņā ar minētajām prasībām.
Sniegto informāciju iepirkuma komisija
pārbauda publiskās datu bāzēs.
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.
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.
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;

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.

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
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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.

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.

7.2.6.

Pretendentam Latvijā un valstī, kurā
tas reģistrēts vai kurā atrodas tā
pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav
reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā
dzīvesvieta nav Latvijā), nav
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā
katrā valstī pārsniedz 150 euro.
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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/konkurencespadomeslemumi) 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.
7.5. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā
(turpmāk tekstā – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv
piegādātāju apvienību atklātā iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjoms, aizpildot
atklāta iepirkuma nolikuma pielikumā Nr. 2 pievienotās pieteikuma veidlapas 3.sadaļu un
pievienojot nolikuma 7.6.punktā norādītos dokumentus.
7.6. Piegādātāju apvienībai jāiesniedz šādi dokumenti:
7.6.1. pilnvara piegādātāju apvienības dalībniekam, kuru visi apvienības biedri ir pilnvarojuši
parakstīt iepirkuma procedūras dokumentāciju, iesniegt piedāvājumu atklātā iepirkumā un
veikt citas darbības atklāta iepirkuma ietvaros apvienības vārdā, vai sabiedrības līgums,
kuru parakstījuši visi apvienības biedri, un kurā norādīts pilnvarojums pārstāvēt apvienību
atklātā iepirkumā un katras personas atbildības apjoms (oriģināli vai apliecinātas kopijas);
7.6.2. pieteikuma veidlapa (atklāta iepirkuma nolikuma pielikums Nr. 2), ko piegādātāju
apvienības vārdā paraksta tās pilnvarotais dalībnieks, norādot:
a)

informāciju par piegādātāju apvienībā iesaistītajām personām: juridiskas personas
nosaukums (fiziskas personas vārds, uzvārds), juridiskas personas reģistrācijas numurs
(fiziskas personas kods), juridiskā adrese un/vai pasta adrese, tālruņa numurs;

b)

katras personas atbildības apjomu procentos;

c)

katras personas izpildāmās līguma daļas precīzu aprakstu.

7.6.3. par personām, uz kuru iespējām piegādātāju apvienība balstās, lai apliecinātu, ka apvienības
kvalifikācija atbilst atklāta iepirkuma nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, ir
jāiesniedz tie atklāta iepirkuma nolikuma 7.2. punktā norādītie kvalifikācijas dokumenti,
kas pamato attiecīgās personas atbilstību norādītajai kvalifikācijas prasībai un spējas izpildīt
tai nodoto līguma daļu.
7.6.4. atklāta iepirkuma nolikuma 8.1.1. – 8.1.2. punktos norādītie dokumenti ir jāiesniedz
atbilstoši norādītajam katras personas atbildības apjomam tādējādi, lai tiktu apliecināta
piegādātāju apvienības atbilstība visām izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

8. Kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti
8.1. Lai kvalificētos dalībai iepirkuma procedūrā, pretendents ar iesniegtajiem dokumentiem
apliecina savas tehniskās un profesionālās spējas līguma saistību izpildei un atbilstību šādam
minimālo spēju līmenim:
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Nolikuma
punkts

Noteiktās kvalifikācijas prasības
pretendenta profesionālajai
atbilstībai, kā arī tehniskajām un
profesionālajām spējām

8.1.1.

Pretendents iepriekšējo 3 (trīs)
gadu laikā ir veicis vismaz 200
(divi simti) tehniskā aprīkojuma
piegādes

8.1.2.

Pretendenta
vidējais
neto
apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs)
gados ir bijis vismaz 900 000.00
euro (deviņi simti tūkstoši euro)
gadā

Dokuments vai iesniedzamā informācija, kas
nepieciešama, lai
Pretendentu novērtētu saskaņā ar noteiktajām
prasībām
Pretendenta pieredzes apliecinājums, kurā
ietverta informācija par aprīkojuma piegādi (6)
sešiem klientiem/nomniekiem, norādot
informāciju tādā apjomā, lai Komisija varētu
izvērtēt pretendenta atbilstību noteikumu 8.1.1.
punktā izvirzītajām prasībām, pievienojot vismaz
3 (trīs) klientu/nomnieku atsauksmes;
Informācija par neto apgrozījumu 2013., 2014.
un 2015. gadā. Ja pretendents darbojas mazāk kā
3 (trīs) gadus, tad tas iesniedz informāciju par
gada neto apgrozījumu tā darbības laikā;

8.2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja tiek konstatēts,
ka pretendents neatbilst kādam no iepriekš noteiktajiem dalības nosacījumiem vai
kvalifikācijas prasībām, ir iesniedzis nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai vai
vispār nav sniedzis prasīto informāciju.
9.
Tehniskais un finanšu piedāvājums
9.1. Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju
(pielikums Nr.1) un jāiesniedz.
9.2. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno:
9.2.1. apliecinājums, ka aprīkojums atbilst Eiropas Savienības standartiem;
9.2.2. apliecinājums, ka aprīkojums ir ražots Eiropas Savienības dalības valstī.
9.3. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda saskaņā ar pielikumā Nr.3 norādīto Finanšu
piedāvājuma veidlapu, iekļaujot visas izmaksas. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visi Latvijas
valsts un pašvaldības nodokļi un nodevas bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
9.4. Finanšu piedāvājumā cena jānorāda euro (EUR). Piedāvājuma cenas ir jāaprēķina un
jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
9.5. Piedāvājuma cenā jāiekļauj:
9.5.1. visas izmaksas un nodokļi, kas saistīti ar aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu un nodošanu
ekspluatācijā, līguma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.
10.
Piedāvājuma noformējums
10.1. Piedāvājumam, tajā ietvertajiem dokumentiem un to kopijām jābūt noformētiem atbilstoši
Ministru kabineta 2010.gada 28. septembra noteikumiem Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas
un noformēšanas kārtība”.
10.2. Piedāvājumam jābūt sagatavotam latviešu valodā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez
labojumiem un dzēsumiem. Dokumentam, kas iesniegts citas valsts valodā, jāpievieno
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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.
10.3. Piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs. Lapām jābūt numurētām. Visiem
piedāvājuma materiāliem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) un noformētiem tā, lai novērstu
iespēju nomainīt lapas, nesabojājot caurauklojumu un/vai tā nostiprinājumu. Dokumentu
izstrādei izmantot ne mazākus par 12. rakstu zīmju (fontu) izmēru.
10.4. Pretendenta pienākums ir nodrošināt piedāvājuma drošu iesaiņojumu, lai tam nevarētu
piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.
10.5. Uz iepakojuma (aploksnes) jānorāda:
10.5.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Skultes ostas pārvalde, Upes iela 41,
Zvejniekciems, Saulkrastu nov., LV-2161, Latvija;
10.5.2. Piedāvājums atklātai iepirkuma procedūrai „Zvejas produktu kravu celšanas un
pārvietošanas tehnikas piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. SOP_2016/07);
10.5.3. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese (juridiskā un faktiskā adrese)
un tālruņa numurs.
10.5.4. Atzīme: „KONFIDENCIĀLS, neatvērt līdz 2016.gada 22.aprīļa plkst. 1200”
10.7. Ja aploksne (iesaiņojums) nav noformēta atbilstoši nolikuma 9.4. vai 9.5. punkta prasībām,
pasūtītājs neuzņemas atbildību par piedāvājuma nesaņemšanu vai neatļautu atvēršanu.
10.8. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un
iesniegšanu pasūtītājam.
11. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība.
11.1. Pretendenti piedāvājumu var iesniegt līdz 2016.gada 22.aprīļa plkst. 1200 Skultes ostas
pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu nov., LV-2161, iesniedzot personīgi vai
atsūtot pa pastu. Pa pasta nosūtītam piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā
adresē un termiņā. Saņemot piedāvājumu, sekretāre uz piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas
datumu un laiku.
11.2. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
11.3. Piedāvājumi, kas netiks iesniegti nolikumā noteiktajā kārtībā vai tiks iesniegti personīgi pēc
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks pieņemti. Piedāvājumi, kas nosūtīti pa
pastu, tai skaitā ar kurjerpastu, piegādāti Pasūtītāja norādītajā adresē un iesniegti sekretārei
pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ
iesniedzējam. Nekādi piedāvājuma iesniegšanas termiņa kavējuma iemesli netiks ņemti vērā.
11.4. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pretendenti, kas iesniegs divus
vai vairākus piedāvājumus vai vienu piedāvājumu iesniegs vairākos variantos, tiks izslēgti
no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā.
11.5. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai
grozīt.
11.6. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un
iesniegšanu pasūtītājam. Piedāvājumi pretendentiem atpakaļ netiek izsniegti.
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11.7. Pretendents piedāvājumā norāda, kāda tajā ietvertā informācija uzskatāma par
komercnoslēpumu. Aizliegts norādīt kā komercnoslēpumu piedāvājuma summu vai
pasludināt par komercnoslēpumu visu piedāvājumu.
12. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība.
12.1. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti 2016.gada 22.aprīlī, plkst. 1200 atklātā iepirkuma
komisijas sēdē.
12.2. Piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtās sēdēs. Piedāvājumi tiek vērtēti četros posmos,
katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā:
12.3. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude.
12.3.1. 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.
12.4. 2.posms – Pretendentu atlase
12.4.1. Iepirkuma komisija atlasa pretendentus, pārbaudot pretendentu un personu, uz
kuru iespējām pretendenti balstās, atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām prasībām pretendenta kvalifikācijai. Ja pretendents nav iesniedzis
kādu no pieprasītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai neatbilst kādai no
minētajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības
iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.
12.4.2. 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;
12.4.3. 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.
12.5. 3.posms – Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude.
12.5.1. Komisija pārbaudīs kvalifikācijas pārbaudi izturējušo pretendentu tehnisko
piedāvājumu atbilstību.
12.5.2. Pretendents tiks izslēgts no dalības atklātā iepirkumā un tā piedāvājums netiks
tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatēs, ka:
12.5.2.1. nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti/nav norādīta tehniskajā
piedāvājumā iekļaujamā informācija, vai tehniskā piedāvājuma dokumenti
un/vai to saturs neatbilst nolikuma prasībām;
12.5.2.2. tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskajai specifikācijai (pielikums Nr.1);
12.5.2.3. tehniskais piedāvājums nav iesniegts par pilnu iepirkuma priekšmeta
apjomu, un/vai ir iesniegti divi vai vairāki piedāvājumu varianti.
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12.6. 4.posms – Pretendenta finanšu piedāvājuma vērtēšana:
12.6.1. Komisija vērtēs kvalifikācijas pārbaudi un tehnisko piedāvājumu atbilstības
pārbaudi izturējušo pretendentu finanšu piedāvājumus.
12.6.2. Komisija veiks aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu finanšu piedāvājumos.
12.6.3. 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.
12.6.4. No atklāta iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem tiks
izvēlēts piedāvājums ar viszemāko cenu.
13. Iepirkuma līguma slēgšana
13.1. Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu slēdz
iepirkuma līgumu atbilstoši līguma projektam (nolikuma 4.pielikums);
13.2. Gadījumā, ja iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs lemj par līguma
slēgšanu ar pretendentu, kurš ir piedāvājis nākamo zemāko cenu.
14. Pielikumi
1.
2.
3.
4.

pielikums - Tehniskā specifikācija
pielikums - Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (veidne)
pielikums – Finanšu piedāvājuma veidne
pielikums - Līguma projekts
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1.pielikums
Tehniskā specifikācija
Atklāta iepirkuma procedūra
„ Zvejas produktu kravu celšanas un pārvietošanas tehnikas piegāde”
Identifikācijas Nr.SOP_2016/07

Tehniskā specifikācija Nr.1
Iekārtas stāvoklis
Frontālais iekrāvējs
Ražotājs, modelis
Tips
Dzinēja tips
Celtspēja
Piedziņas motora jauda
“Drive In” vadītāja aizsargrežģa
augstums (mm)
Platums (mm)
Garums, līdz dakšu galiem (mm)
Apgriešanās rādiuss (mm)
Darba ailes platums ar paleti
800x1200 (mm)
Dakšu pacelšanas augstums (h3)
Masta zemākais augstums (h1)
Dakšu brīvais pacēlums (h2)
Kravas aizsargrežģis
Masta noliekšana uz priekšu un
atpakaļ
Dakšu garums (mm)
Akumulatora jauda (Ah)
Lādēšanas ierīce
Obligātais aprīkojums un
prasības (obligātam
aprīkojumam jābūt tehnikas
ražotāja uzstādītam):
Riepas
Drošības sistēma

Regulējama stūres iekārta
Reģeneratīvā bremžu sistēma
Hidrauliskā vadība elkoņbalstā

Tehniskā piedāvājuma forma

Jauna iekārta
1
Trīsriteņu (aizmugurē dubultie)
Elektriskais
1600 kg (smaguma centrs
500mm)
Ne mazāks kā 2 x 4.6 kW
1970 – 2055
1050 – 1150
2960 – 3100
1650 – 1700
3455 – 3520
Ne zemāks kā 4700 mm
Ne augstāks kā 2130 mm
Ne mazāk kā 890 mm
Ne zemāks kā 1215 mm
5 / 5 grādi
1200
Ne mazāka kā 620
Ne mazāka kā 48V 120A
(automātiska)

Pildītās, nospiedumus
neatstājošās
Masta noliekšanas ātruma
ierobežojums;
Automātiskā horizontālā dakšu
līmeņošana;
Stūres sinhronizācija;
Operatora klātbūtnes
noteikšana;
Uzsākot braukšanu iekrāvējs
neripo slīpumā;
Jābūt
Jābūt
Jābūt
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Dakšu rāmis ar integrālo sānu
nobīdi

Displejs

Iekrāvēja pašdiagnostikas sistēma
Akumulatora nomaiņa no sāniem
ar dakšām
Paredzēts darbam saldētāvās
LED darba gaismas
Dzeltena bākuguns
Atpakaļskata spogulis
Papildus prasības
Garantija
Marķējums
Servisa reakcijas laiks

Jābūt
Paceltās kravas svara rādījums;
Masta slīpuma indikators;
Braukšanas ātrums;
Maksimālā braukšanas ātruma
ierobežošana;
Pārkaršanas indikators;
Apkopju intervālā iestatīšana;
Uzrāda kļūdu uz displeja
Jābūt
Jābūt
Jābūt
Jābūt
Panorāmas tipa
Ne mazāk, kā 12 mēneši vai
2000 darba stundas
Iekārta jābūt marķētai ar CE
marķējumu
Ne vēlāk kā 6 darba stundas no
izsaukuma brīža
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Tehniskā specifikācija Nr.2.
Iekārtas stāvoklis
Frontālais iekrāvējs
Ražotājs, modelis
Tips
Dzinēja tips
Celtspēja
Piedziņas motora jauda
Vadītāja aizsargrežģa augstums
(mm)
Platums (mm)
Garums, līdz dakšu galiem (mm)
Apgriešanās rādiuss (mm)
Darba ailes platums ar paleti
800x1200 (mm)
Dakšu pacelšanas augstums (h3)
Masta zemākais augstums (h1)
Dakšu brīvais pacēlums (h2)
Masta noliekšana uz priekšu un
atpakaļ
Dakšu garums (mm)
Akumulatora jauda (Ah)
Lādēšanas ierīce

Tehniskā piedāvājuma forma

Jauna iekārta
1
Četrriteņu
Elektriskais
1800 kg (smaguma centrs
500mm)
Ne mazāks kā 2 x 5.0 kW
2050 – 2150
1050 – 1180
2980 – 3190
1710 – 1845
3530 – 3620
Ne zemāks kā 3300 mm
Ne augstāks kā 2130 mm
Ne mazāk kā 1565 mm
5 / 7 grādi
1200
Ne mazāka kā 680
Ne mazāka kā 48V 90A
(automātiska)

Obligātais aprīkojums un
prasības (obligātam
aprīkojumam jābūt tehnikas
ražotāja uzstādītam):
Riepas

Drošības sistēma

Regulējama stūres iekārta
Reģeneratīvā bremžu sistēma
Hidrauliskā vadība elkoņbalstā
Dakšu rāmis ar integrālo sānu
nobīdi

Displejs

Iekrāvēja pašdiagnostikas sistēma
Paaugstināta izturība pret
rūsēšanu

Pildītās, nospiedumus
neatstājošās
Masta noliekšanas ātruma
ierobežojums;
Automātiskā horizontālā dakšu
līmeņošana;
Stūres sinhronizācija;
Operatora klātbūtnes
noteikšana;
Uzsākot braukšanu iekrāvējs
neripo slīpumā;
Jābūt
Jābūt
Jābūt
Jābūt
Paceltās kravas svara rādījums;
Masta slīpuma indikators;
Braukšanas ātrums;
Maksimālā braukšanas ātruma
ierobežošana;
Pārkaršanas indikators;
Apkopju intervālā iestatīšana;
Uzrāda kļūdu uz displeja
Jābūt
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LED darba gaismas
Dzeltena bākuguns
Atpakaļskata spogulis

Jābūt
Jābūt
Panorāmas tipa






Rotators






celtspēja:2500
kg@500 mm l.c.
Rāmja platums A:860
mm
Dakšu atvēršanas
diapazons B: 200-810
mm
Dakšu izmērs:
1200x100x40 mm
Minimālais iekrāvēja
dakšu rāmja platums:
8100 mm
Pozicioniera biezums
ET : 193 mm
Horizontālais
gravitācijas centrs
HGC : 197 mm
Vertikālais gravitācijas
centrs VGC: 237 mm
Svars: 348 kg
ISO : 2A

Papildus prasības
Garantija
Marķējums
Servisa reakcijas laiks

Ne mazāk, kā 12 mēneši vai
2000 darba stundas
Iekārta jābūt marķētai ar CE
marķējumu
Ne vēlāk kā 6 darba stundas no
izsaukuma brīža
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Tehniskā specifikācija Nr.3.
Iekārtas stāvoklis
Frontālais iekrāvējs
Ražotājs, modelis
Tips
Dzinēja tips
Celtspēja
Dzinēja jauda (kW)
Dzinēja tilpums (cm3)
Vadītāja aizsargrežģa augstums
(mm)
Platums (mm)
Garums, līdz dakšu galiem (mm)
Apgriešanās rādiuss (mm)
Darba ailes platums ar paleti
800x1200 (mm)
Kravas aizsargrežģis
Dakšu pacelšanas augstums (h3)
Masta zemākais augstums (h1)
Dakšu brīvais pacēlums (h2)
Masta noliekšana uz priekšu un
atpakaļ
Dakšu garums (mm)
Obligātais aprīkojums un
prasības (obligātam
aprīkojumam jābūt tehnikas
ražotāja uzstādītam):
Riepas

Drošības sistēma

Regulējama stūres iekārta
Dakšu rāmis ar integrālo sānu
nobīdi

Displejs

Iekrāvēja pašdiagnostikas sistēma
Modifikācija darbam mitrā vidē
Priekšējās un aizmugurējās LED
darba gaismas
Dzeltena bākuguns
Atpakaļskata spogulis
Pilna slēgta kabīne ar apsildi

Tehniskā piedāvājuma forma

Jauna iekārta
1
Četrriteņu
Dīzeļdzinējs
2000 kg (smaguma centrs
500mm)
30 – 40
1890 – 2490
2110 – 2170
1150 – 1185
3570 – 3640
2200 – 3640
4000 – 4175
Ne zemāks kā 1215 mm
Ne zemāks kā 4700 mm
Ne augstāks kā 2130 mm
Ne mazāk kā 910 mm
7 / 5 grādi
1200

Pildītās
Masta noliekšanas ātruma
ierobežojums;
Automātiskā horizontālā dakšu
līmeņošana;
Stūres sinhronizācija;
Operatora klātbūtnes
noteikšana;
Uzsākot braukšanu iekrāvējs
neripo slīpumā;
Jābūt
Jābūt
Paceltās kravas svara rādījums;
Masta slīpuma indikators;
Braukšanas ātrums;
Maksimālā braukšanas ātruma
ierobežošana;
Pārkaršanas indikators;
Apkopju intervālā iestatīšana;
Uzrāda kļūdu uz displeja
Jābūt
Jābūt
Jābūt
Panorāmas tipa
Jābūt
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Papildus prasības
Garantija
Marķējums
Servisa reakcijas laiks

Ne mazāk, kā 12 mēneši vai
2000 darba stundas
Iekārta jābūt marķētai ar CE
marķējumu
Ne vēlāk kā 6 darba stundas no
izsaukuma brīža

Ekspluatācijas ietekmi uz enerģētiku un vidi faktori*
Piesārņotāju (slāpekļa oksīda (NOx), metānu nesaturošo Atbilstība izmešu standartam Euro 5
ogļūdeņražu (NMHC) un cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms

Tehniskā specifikācija Nr.4.
Iekārtas stāvoklis
Elektriskais palešu pārvadātājs
Ražotājs, modelis
Dzinēja tips
Celtspēja
Dzinēja jauda
Platums (mm)
Garums, līdz dakšu galiem (mm)
Apgriešanās rādiuss (mm)
Darba ailes platums ar paleti
800x1200 (mm)
Pārvietošanās ātrums bez/ar kravu
Dakšu garums (mm)
Dubultie dakšu riteņi
Obligātais aprīkojums un
prasības (obligātam
aprīkojumam jābūt tehnikas
ražotāja uzstādītam):
Riteņi
PIN Code panelis (līdz 10
kodiem)
Reģeneratīvā bremžu sistēma
Baterijas izlādes indikators
Stundu skaitītājs
Iespēja programmēt braukšanas
ātrumu, paātrinājumu,
bremzēšanu
Papildus prasības
Garantija
Marķējums
Servisa reakcijas laiks

Tehniskā piedāvājuma forma

Jauna iekārta
2
Elektriskais
1600 kg (smaguma centrs
600mm)
Ne mazāk kā 1 kW
720 – 730
1650 – 1690
1430 – 1480
1945 – 1960
6/6 km/h
1150
Jābūt

Vulkolāna
Jābūt
Jābūt
Jābūt
Jābūt
Jābūt

Ne mazāk, kā 12 mēneši vai
2000 darba stundas
Iekārta jābūt marķētai ar CE
marķējumu
Ne vēlāk kā 6 darba stundas no
izsaukuma brīža
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Tehniskā specifikācija Nr.5.
Iekārtas stāvoklis
Rokas palešu ratiņi
Ražotājs, modelis
Celtspēja (kg)
Iekārtas svars (kg)
Garums, līdz dakšu galiem (mm)
Apgriešanās rādiuss (mm)
Darba ailes platums ar paleti
800x1200 (mm)
Dakšu garums (mm)
Obligātais aprīkojums un
prasības (obligātam
aprīkojumam jābūt tehnikas
ražotāja uzstādītam):
Riteņi
Svari
Visas detaļas ir ražotas no
nerūsējošā tērauda vai cita
nerūsējoša materiāla
Ratus var izmantot darbam
saldētavā
Polimēra rokturis
Papildus prasības
Garantija
Marķējums
Servisa reakcijas laiks

Tehniskā piedāvājuma forma

Jauna iekārta
6
Ne mazāk kā 2000
Ne vairāk kā 75
1500– 1560
1360 – 1370
Ne vairāk kā 1740
1150

Poliuretāna
Jābūt
Jābūt
Jābūt
Jābūt
Ne mazāk, kā 12 mēneši
Iekārta jābūt marķētai ar CE
marķējumu
Ne vēlāk kā 6 darba stundas no
izsaukuma brīža

Tehniskā specifikācija Nr.6.
Iekārtas stāvoklis
Pārvietojama rampa
Ražotājs
Celstpēja (kg)
Kopējais svars (kg)
Pacēluma garums (mm)
Horizontālais garums (mm)
Kopējais garums (mm)
Kopējais platums (mm)
Iekšējais platums (mm)
Regulējamais augstums (mm)
Papildus prasības
Garantija
Atbilst CE prasībām

Tehniskā piedāvājuma forma

Jauna iekārta
1
Vismaz 7000
Ne vairāk kā 3600
Ne vairāk kā 8450
Ne mazāk kā 2500
Ne vairāk kā 11 300
Ne vairāk kā 2470
Ne vairāk kā 2300
Vismaz 1650
Ne mazā kā 12 mēneši
Jābūt

Pretendenta vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums.
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2.pielikums
Skultes ostas pārvaldei
Upes ielā 41, Zvejniekciems,
Saulkrastu nov, LV-2161

Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (veidne)
Atklātai iepirkuma procedūrai „ Zvejas produktu kravu celšanas un pārvietošanas
tehnikas piegāde” Identifikācijas Nr.SOP_2016/07

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:
Informācija par Pretendentu ja pretendents ir piegādātāju apvienība
personas, kuras veido piegādātāju
apvienību (juridiskas personas
nosaukums (fiziskas personas
vārds, uzvārds), juridiskas personas
reģistrācijas Nr. (fiziskas personas
kods), juridiskā adrese un/vai pasta
adrese, tālruņa numurs):
20
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katras personas atbildības apjoms
(%):
katras personas izpildāmās līguma
daļas precīzs apraksts:
Pasta adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
Vispārējā interneta adrese:

Fakss:

Finanšu rekvizīti
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:
Informācija par Pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu) kas pārstāv
piegādātāju apvienību
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasta adrese:
Ja pretendents ir piesaistījis apakšuzņēmējus:
Informācija par apakšuzņēmēju
(juridiskas personas nosaukums
(fiziskas personas vārds, uzvārds),
juridiskas personas reģistrācijas Nr.
(fiziskas personas kods), juridiskā
adrese un/vai pasta adrese, tālruņa
numurs):
apakšuzņēmējam nododamās
līguma daļas apjoms (%):
apakšuzņēmējam nododamās
līguma daļas precīzs apraksts:
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:
•

•

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
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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;

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, paraksts, datums.
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3.pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Atklātai iepirkuma procedūrai „ Zvejas produktu kravu celšanas un pārvietošanas
tehnikas piegāde” Identifikācijas Nr.SOP_2016/07

Nr.

Iekārtas modelis un marka

Iekārtas
vērtība EUR

Skaits
(gab.)

Kopējā summa EUR
bez PVN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kopā EUR bez
PVN:
PVN 21%:
Summa kopā EUR
ar PVN 21%:
Ar šo apliecinu, ka piedāvātā cenā ir iekļauti visi nodokļi, transporta izmaksas uz pasūtītāja adreses
vietu, iekārtu montāžas un ekspluatācijas nodošanas izmaksas.

Pretendenta vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts, datums.
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4.pielikums
Līguma projekts

Zvejas produktu kravu celšanas un pārvietošanas tehnikas piegāde
Nr. SOP2016/07
Zvejniekciemā,

________ gada ___._________

SIA _________________ turpmāk saukta “Pārdevējs”, valdes locekļa _______________ personā,
no vienas puses, un Skultes ostas pārvalde turpmāk saukta ”Pircējs”, pārvaldnieka
______________ personā, no otras puses, noslēdza šo līgumu par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk tehniku (tālāk tekstā Prece), saskaņā ar Pārdevēja
iesniegto piedāvājumu iepirkumā SOP2016/07 (Pielikums Nr. 1), kas ir Līguma
neatņemama sastāvdaļa.
2. Līguma summa
2.1. Līguma summa
valūta
EUR

kopsumma ar
summa
PVN 21%
PVN 21%
0,00
0,00
0,00

(summa vārdiem: ___________________________ euro un ____centi)
3. Maksājuma noteikumi
3.1. Priekšapmaksa EUR __________
(10%) no līguma summas, veicama desmit darba
dienu laikā no priekšapmaksas rēķina saņemšanas dienas.
3.2. Atlikušais maksājums EUR______________ 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Preces
piegādes, pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas.
3.3. Maksājumi ir jāveic ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto bankas kontu.
4. Piegādes termiņi
4.1. Pārdevējs Preci piegādāta ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās
dienas.
5. Preces piegādes un saņemšanas noteikumi
5.1. Pārdevējs organizē Preces piegādi uz adresi: Bērzu aleja 5F, Zvejniekciems, Saulkrastu
novads, Saulkrastu pagasts, LV-2161, Latvija.
Kontaktpersona no Pircēja puses: ________________________________
Kontaktpersona no Pārdevēja puses: _________________________________
5.2. Pārdevējs nodod Pircējam Preci pilnībā sagatavotu ekspluatācijai. Pircējs pieņem Preci,
pārbaudot tās kvalitāti. Puses par Preces pieņemšanu nodošanu noformē un abpusēji
paraksta pieņemšanas nodošanas aktu. Preci pieņemot, Pircējs vairs nevar izvirzīt
Pārdevējam pretenzijas par Preces kvalitāti, izņemot slēptos defektus. Jebkuras pretenzijas
par Preci Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstiski, taču ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā pēc
Preces piegādes.
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6. Garantijas
6.1. Garantijas termiņš ir ________ mēneši vai 2000 motorstundas, kurš pienāk ātrāk, no
dienas, kad Prece nodota ekspluatācijā.
6.2. Garantija tiek atteikta gadījumā ja:
6.2.1. Garantijas perioda laikā remonti/apkopes veikti izmantojot neoriģinālas rezerves
daļas, kā arī eļļas un smērvielas kuru specifikācija neatbilst tehnikas ražotāja
noteiktajām prasībām.
6.2.2. Preces konstrukcijā veiktas izmaiņas, modifikācijas, kas nav saskaņotas ar ražotāju.
6.2.3. Akumulatoru baterijas bojājumi radušies neievērojot akumulatoru baterijas
ekspluatācijas instrukcijas prasības.
6.2.4. Lādēšanas iekārtas bojājumi radušies nepareizi pieslēdzot pie elektriskās strāvas avota
vai saistīti ar lietotāja elektroinstalācijas problēmām.
6.2.5. Motorstundu skaitītāja rādījumi ir izmainīti vienalga kādā veidā vai nav iespējams
nolasīt, tehnikai, kura netiek aprīkota ar motorstundu skaitītāju, garantijas periods
nosakāms mēnešos pēc iegādes brīža.
6.2.6. Prece tiek izmantota citiem nolūkiem nekā aprakstīts Lietotāja rokasgrāmatā.
6.2.7. Iekšdedzes dzinējam, degvielas sistēmas elementiem radušies bojājumi dēļ
nekvalitatīvas degvielas izmantošanas.
6.3. Garantija nesedz sekojošas izmaksas:
6.3.1. Kārtējo apkopju izmaksas, kā arī izmantotās eļļas, smērvielas, filtri, aizdedzes sveces
un pārējie materiāli, kuri ir nepieciešami periodisko apkopju veikšanai.
6.3.2. Ātri dilstošās detaļas (piem. riepas, siksnas, sānu nobīdes uzlikas, bremžu loki/kluči,
logu tīrītāju slotiņas, spuldzes, drošinātāji utt.), izņemot gadījumus, ja tām ir
izgatavošanas defekti.
6.3.3. Izdevumus Preces transportēšanai līdz remonta vietai un atpakaļ, citus izdevumus,
kas radušies sakarā ar Preces bojājumu.
6.3.4. Korozija, kuras iemesls ir darbs mitrā vai agresīvā vidē.
6.3.5. Jebkuri bojājumi, kas radušies triecienu, sadursmju, nekvalificēta operatora darbību
rezultātā.
6.3.6. Mehāniski, ķīmiski vai kā citādi bojātas detaļas, izņemot gadījumus, ja tām ir
izgatavošanas defekti.
6.3.7. Ja Preces nodošana ekspluatācijā tiek aizkavēta Pārdevēja vainas dēļ, garantijas
termiņš tiek attiecīgi pagarināts.
7. Konfidencialitāte
7.1. Puses vienojas, ka ievēros konfidencialitāti un neizpaudīs trešajām personām informāciju, kas
attiecināma uz kādu no Pusēm un/vai šī Līguma noteikumiem un tā izpildi, un tikusi saņemta
savstarpējās sadarbības laikā saistībā ar šo Līgumu. Šis noteikums neattiecas uz informāciju,
kas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām ir vispārpieejama un/vai
sniedzama kompetentām valsts un pašvaldību institūcijām.
8. Strīdu izskatīšana
8.1. Jebkādi strīdi, kas izriet no šī Līguma vai ir saistībā ar to, tiek risināti sarunu ceļā; taču, ja
sarunu ceļā risinājums netiek panākts, strīds izskatāms Latvijas Republikas normatīvajos
aktos paredzētajā kārtībā attiecīgā Latvijas Republikas tiesā.
9. Nepārvarama vara (Force majeure)
9.1. Gadījumā, ja kāda no Pusēm nav spējīga pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības, kas noteiktas
Līgumā nepārvaramas varas (dabas stihijas, streiks, karš, ugunsgrēks u.t.t.) dēļ, paredzētais
laiks saistību izpildei saskaņā ar minēto Līgumu tiek pagarināts uz attiecīgo laika posmu, kurā
šīs saistības paliks spēkā.
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9.2. Puse, kurai kļūst par neiespējamu izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības, nekavējoties ziņo
otrai Pusei par perioda sākumu, kā arī neparedzēto apstākļu izpildes izbeigšanos.
10. Citi noteikumi
10.1. Gadījumā, ja Pircējs atsakās no Preces iegādes, Pārdevējs ir tiesīgs paturēt Līguma summas
daļu - 10% no Līguma kopvērtības.
10.2. Ja Pārdevējs kavē līgumā noteikto preču piegādes termiņu, Pārdevējs maksā Pircējam
līgumsodu 0,2% apmērā no līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā
10% no Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no līguma saistību izpildes.
10.3. Gadījumā, ja Pārdevējs nodrošina Pircēju ar bezmaksas tehniku līdz Pielikumā Nr.1 minētās
Preces piegādei, Pārdevējs tiek atbrīvots no pienākuma maksāt līgumsodu par Preces
aizkavētu piegādi.
10.4. Ja Pircējs nokavē samaksu atbilstoši šī līguma 3.punktam, Pircējam ir pienākums izmaksāt
Pārdevējam līgumsodu 0,2% apmērā dienā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk
kā 10% no Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no līguma saistību izpildes.
10.5. Līgums ir latviešu valodā divos eksemplāros ar vienu pielikumu. Abiem eksemplāriem ir
vienāds juridiskais spēks.
10.6. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.
10.7. Pārdevējs paliek piegādātās Preces īpašnieks, kamēr Pircējs apmaksā Pārdevējam 2.1. punktā
noteikto Līguma kopvērtību pilnā apmērā.
10.8. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie sagatavoti rakstveidā un
ir parakstīti no abām pusēm.
11. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti
Pārdevējs:

Pircējs:

______________________

__________________________

_______________________

__________________________
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