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1. Ievads
Skultes ostas pārvalde (turpmāk - pasūtītājs) aicina piegādātājus iesniegt piedāvājumus saskaņā ar
atklāta konkursa „Zivju pieņemšanas un šķirošanas iekārtu kompleksa 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_2016/18_EJZF.
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 (divsimt) kalendārās dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām.
4. Iepirkuma procedūras nolikuma saņemšana
4.1. Atklāta konkursa 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 05.oktobra 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 zivju pieņemšanas un šķirošanas iekārtu kompleksa piegāde saskaņā
ar tehniskās specifikācijas (nolikuma 1.pielikums) prasībām. CVP kods: 42215200-8
6.2. Aprīkojuma piegādes termiņš ir ne vēlāk kā 6 (seši) 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.
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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:

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
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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.
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Nolikuma
punkts

7.2.3.

Nosacījumi dalībai iepirkuma
procedūrā, kas noteikti saskaņā ar
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma 42.pantu.
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,
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.
Izmantojot Valsts darba inspekcijas izstrādāto
e-pakalpojumu - „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
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.
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Nolikuma
punkts

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

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
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.
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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.
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
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.
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Nolikuma
punkts

7.2.6.

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

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 konkrusā, kā arī katras personas atbildības apjoms, aizpildot
nolikuma pielikumā Nr. 2 pievienotās pieteikuma veidlapas 2.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 konkursā un katras personas atbildības apjoms (oriģināli vai apliecinātas kopijas);
8
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7.6.2. pieteikuma veidlapa (atklāta konkursa 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 konkursa nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, ir
jāiesniedz tie atklāta konkursa 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 konkursa 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.
7.7. Ja Pasūtītājs konstatē, ka persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka
tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām prasībām, neatbilst Nolikuma 7.2.2., līdz 7.2.6. apakšpunktos minētajām
prasībām, tas pieprasa, lai Pretendents nomaina attiecīgo personu. Ja Pretendents 10
darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz
dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām Pretendents
balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām prasībām, Pasūtītājs izslēdz attiecīgo Pretendentu no dalības iepirkuma
procedūrā.
8. 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:
Noteiktās kvalifikācijas prasības
Dokuments vai iesniedzamā informācija, kas
pretendenta profesionālajai
nepieciešama, lai
Nolikuma
atbilstībai, kā arī tehniskajām un
Pretendentu novērtētu saskaņā ar noteiktajām
punkts
profesionālajām spējām
prasībām
8.1.1.

Pretendentam ir jābūt vismaz 3
gadu pieredzei zivju apstrādes
iekārtu un/vai aprīkojuma piegādē
un uzstādīšanā. Piedāvātās
iekārtas ražotājam arī jābūt
vismaz 3 gadu pieredzei zivju
apstrādes iekārtu ražošanā.
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Pretendenta pieredzes apliecinājums, kurā
ietverta informācija par aprīkojuma piegādi
klientiem, norādot informāciju tādā apjomā, lai
Komisija varētu izvērtēt pretendenta atbilstību
noteikumu 8.1.1. punktā izvirzītajām prasībām,
pievienojot vismaz 3 (trīs) klientu atsauksmes, kā
arī ir jābūt iespējai parādīt šo iekārtu darbu reālos
uzņēmumos.
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8.1.2.

Pretendenta
vidējais
neto
apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs)
gados vismaz trīs reizes pārsniedz
piedāvājuma cenu

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 (izņemot PVN), 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
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.
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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 atklātam konkursam „ Zivju pieņemšanas un šķirošanas iekārtu
kompleksa piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. SOP_2016/18_EJZF);
10.5.3. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese (juridiskā un faktiskā adrese)
un tālruņa numurs.
10.5.4. Atzīme: „KONFIDENCIĀLS, neatvērt līdz 2016.gada 05.oktobra plkst.
1200”
10.7. Ja aploksne (iesaiņojums) nav noformēta atbilstoši nolikuma 10.4. vai 10.5. punkta
prasībām, pasūtītājs neuzņemas atbildību par piedāvājuma nesaņemšanu vai neatļautu
atvēršanu.
11. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība.
11.1. Pretendenti piedāvājumu var iesniegt līdz 2016.gada 05.oktobra 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, Pasūtītājs 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 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.
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 05.oktobrī, plkst. 1200 atklātā konkursa
komisijas sēdē.
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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 komisija konstatē, ka pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā
informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai pretendents vai kompetenta
institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju;
12.4.3. Komisija ir tiesīga pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā,
publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja pasūtītājs ir
ieguvis informāciju šādā veidā, bet komisijas iegūtā informācija neatbilst
faktiskajai situācijai, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu
dokumentu par attiecīgo faktu. Komisija 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 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 tehniskai 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.
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.
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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 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. Ja izraudzītais Pretendents jebkādu iemeslu dēļ atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju,
vai nav veicis visas nepieciešamās darbības, kas paredzētas Nolikumā pirms Līguma
noslēgšanas, un tā iemesla dēļ Līguma noslēgšana nav iespējama, Iepirkuma komisija ir
tiesīga izvēlēties nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu, pirms tam
pārliecinoties vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto
Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumus ar pasūtītāju. Ja arī nākamais izraudzītais
Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumus vai ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku
kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt
Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
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
Atklāts konkurss „Zivju pieņemšanas un šķirošanas iekārtu kompleksa piegāde”
Identifikācijas Nr.SOP_2016/18_EJZF
Tehniskā specifikācija Nr.1
Svaigo zivju šķirošanas komplekts
Iekārtas stāvoklis
Izgatavošanas materiāls
Hidrauliskais konteineru
apgāzējs
Tips
Gabarītizmēri
Konteinera fiksācija
Jauda
Apgāšanas izpildmehānisms
Celtspēja
Zivju pacēlājs
Ražība
Aprīkojums
Gabarītizmēri
Prasības padošanas ātrumam
Maksimālā jauda
Zivju vibrošķirotājs
Ražība
Šķirošanas sistēma
Šķirošanas galda izmēri
Šķirošanas vadīklu daudzums
Dzinēja jauda
Aprīkojums
Reversīvie transportieris
Dzinēja jauda
Uzstādīšana
Aprīkojums
Gabarītizmēri

Jauna iekārta
Iekārtai jābūt izgatavotai no pārtikas
rūpniecībā pieļaujamiem materiāliem
1.gab
Jāapgāž Barhold konteineri (1230x1040x750)
1600x2000x1000 (izmēriem jābūt
pietuvinātiem prasītiem)
Iekārtai jābūt aprīkotai ar konteinera fiksācijas
sistēmu
Iekārtas jauda – 3,0 kW
hidrocilindriem pilnībā jābūt no nerūsējošā
tērauda
Ne mazāk kā 800 kg
1 gab.
Ne mazāk 12 t/h
Pacēlājam jābūt aprīkotam ar hidraulisko
transportiera izcelšanas sistēmu
5500x2100x4000 (izmēriem jābūt
pietuvinātiem prasītiem)
Pacēlāja zivju padošanas ātrumam ir jābūt
salāgojamam ar vibrošķirotāja ātrumu
3,0 kW
1 gab.
15 t/h
Vibrošķirošana
3900x1600 (izmēriem jābūt pietuvinātiem
prasītiem)
29 gab.
līdz 2.5 kW
Ar apkalpošanas platformu
4 gab.
0,18 kW (vienam)
Visiem četriem transportieriem ir jābūt
uzstādītiem uz neatkarīga pārvietojamā balsta
rāmja
Ar līnijas regulēšanas sistēmu
4000x400 (izmēriem jābūt pietuvinātiem
prasītiem)

Papildus prasības
Garantija

Ne mazāk, kā 24 mēneši

Marķējums

Iekārtai jābūt marķētai ar CE marķējumu
Jānorāda piegādes un uzstādīšanas laiks
kalendārās dienās no līguma noslēgšanas
dienas
Ne vēlāk kā 48 stundas no izsaukuma brīža

Piegādes termiņš
Servisa reakcijas laiks
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Atklātas konkurss „Zivju pieņemšanas un šķirošanas iekārtu kompleksa piegāde”
Identifikācijas Nr. SOP_2016/18_EJZF NOLIKUMS

Tehniskā specifikācija Nr.2.
Svaigo zivju svēršanas un dozēšanas komplekts
Iekārtas stāvoklis
Izgatavošanas materiāls
Hidrauliskais konteineru
apgāzējs
Iekārtas stāvoklis
Tips
Gabarītizmēri
Konteinera fiksācija
Jauda
Apgāšanas izpildmehānisms
Zivju padošanas
transportieris
Ražība
Funkcionalitāte
Dubultais zivju pacēlājs
Gabarītizmēri
Lentu piedziņa
Regulēšanas iespējas
Dubulttransportieris
Gabarītizmēri
Aprīkojums
Lentu piedziņa
Regulēšanas iespējas
Svaru dozators
Pneimatiskais ruļļu galds
Gabarītizmēri
Prasība ruļļiem
Ruļļu transportieris
Gabarītizmēri
Prasība ruļļiem
Elektro – pneimo vadības
skapis
Kompresors
Jauda
Prasība kompresoram
Papildus prasības
Līnijas ražība
Svēršanas diapazons
Līnijas operatoru skaits
Garantija
Marķējums
Piegādes termiņš
Servisa reakcijas laiks

Jauna iekārta
Iekārtai jābūt izgatavotai no pārtikas
rūpniecībā pieļaujamiem materiāliem.
1.gab
Jauna iekārta
Jāapgāž Barhold konteineri (1230x1040x750)
1600x2000x1000 (izmēriem jābūt
pietuvinātiem prasītiem)
Iekārtai jābūt aprīkotai ar konteinera fiksācijas
sistēmu
Iekārtas jauda – 3,0 kW
hidrocilindriem jābūt pilnībā no nerūsējošā
tērauda
1 gab.
4 t/h
Ar maināmu pacelšanas leņķi
1 gab.
3700x1600x2250 (izmēriem jābūt
pietuvinātiem prasītiem)
Neatkarīga abu lentu piedziņa
Regulējams padošanas ātrums
2 gab.
1550x1100 (izmēriem jābūt pietuvinātiem
prasītiem)
Aprīkots ar savienojošu uzkrāšanas bunkuru
Neatkarīga abu lentu piedziņa
Regulējams padošanas ātrums
2 gab.
2 gab.
860x450x900 (izmēriem jābūt pietuvinātiem
prasītiem)
Ruļļiem ir jābūt aizsargātiem pret ieķīlēšanos
2 gab.
2500x450x900 (izmēriem jābūt pietuvinātiem
prasītiem)
Ruļļiem ir jābūt aizsargātiem pret ieķīlēšanos
2 gab.
1 gab.
24 W
Bez eļļas
ne mazāk, kā 6 t/h (ne mazāk ka 12 cikli
minūtē)
1 - 20 kg
ne vairāk, ka 4 cilvēki
Ne mazāk, kā 24 mēneši
Iekārtai jābūt marķētai ar CE marķējumu
Jānorāda piegādes un uzstādīšanas laiks
kalendārās dienās no līguma noslēgšanas
dienas
Ne vēlāk kā 48 stundas no izsaukuma brīža
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Tehniskā piedāvājuma
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Atklātas konkurss „Zivju pieņemšanas un šķirošanas iekārtu kompleksa piegāde”
Identifikācijas Nr. SOP_2016/18_EJZF NOLIKUMS

Tehniskā specifikācija Nr.3.
Sanitāro un higiēnas iekārtu komplekts
Iekārtas stāvoklis

Tehniskā piedāvājuma
forma

Jauna iekārta
Iekārtai jābūt izgatavotai no pārtikas rūpniecībā
pieļaujamiem materiāliem

Izgatavošanas materiāls
Inventāra mazgāšanas
tvertne

1 gab. 1000x1500x800 ar starpsienu

3-fāžu ECO režīma karstā
ūdens augstā spiediena
mazgāšanas iekārta

Roku mazgāšana
Apavu un priekšautu
mazgāšanas stends,
dubultais
Papildus prasības
Garantija
Marķējums

1 gab.
Barošanas spiegums (Ph/V/Hz) 3/400/50
Spiediens (bar/MPa) 30-200/ 3-20
Maksimālā temperatūra (˚C) 80-155
Jauda (kW) 7-10
Bezkontakta izlietne – 2 gab. Ne mazāka par
400x400
Šķidro ziepju dozators – 2 gab.
Atkritumu tvertne –2 gab.

1 gab. 1650x600x1500

Ne mazāk, kā 24 mēneši
Iekārta jābūt marķētai ar CE marķējumu
Jānorāda piegādes un uzstādīšanas laiks
kalendārās dienās no līguma noslēgšanas dienas
Ne vēlāk kā 48 stundas no izsaukuma brīža

Piegādes termiņš
Servisa reakcijas laiks

Tehniskā specifikācija Nr.4.
Palīgierīču komplekts.
Iekārtas stāvoklis
Izgatavošanas materiāls
Grīdas svari – 1,5t līdz 2t
Pārvietojamais galds ar
kontrolsvariem (līdz 30 kg)
Papildus prasības
Garantija
Marķējums
Piegādes termiņš
Servisa reakcijas laiks

Jauna iekārta
Iekārtai jābūt izgatavotai no pārtikas
rūpniecībā pieļaujamiem materiāliem
1 gab.
2 gab.

Ne mazāk, kā 24 mēneši
Iekārtai jābūt marķētai ar CE marķējumu
Jānorāda piegādes un uzstādīšanas laiks
kalendārās dienās no līguma noslēgšanas
dienas.
Ne vēlāk kā 48 stundas no izsaukuma
brīža

Tehniskā specifikācija Nr.5.
Kastu mazgāšanas mašīna
Iekārtas stāvoklis
Izgatavošanas materiāls
Kastu mazgāšanas mašīna
Ātrums
Darba zonas platums
Mazgāšanas kameru daudzums

Tehniskā piedāvājuma
forma

Jauna iekārta
Iekārtai jābūt izgatavotai no pārtikas
rūpniecībā pieļaujamiem materiāliem
1 gab.
regulējams, max 1 kaste/2s
atkarībā no mazgājamām kastēm
regulējams
2 (mazgāšana, skalošana)
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Atklātas konkurss „Zivju pieņemšanas un šķirošanas iekārtu kompleksa piegāde”
Identifikācijas Nr. SOP_2016/18_EJZF NOLIKUMS
Darba slodze
100 kg max
Mazgāšanas objekts
Kastes(600x400x125)
Platums 1100 – 1300mm
Gabarītizmēri
garums 3900 – 4100
augstums 1000 – 1200
uni 2600 CV POM-D white, solis – katrs
Transportķēdes tips
10. savienojums.
Elektromotors:
jauda P1=0,25kW
apgriezieni 1380 rpm
Piedziņā motorreduktors
barošana 380V/3f/50Hz
Reduktors:
Apgriezieni 40 apgr/min
jauda 0,45 kW
Q min/max 0-80 m3/h
Sūknis (mazgāšana)
H max/min 9-33 m
Apgriezieni 2800 apgr/min
jauda 1,1 kW
Q min/max 0-216 m3/h
Sūknis (skalošana)
H max/min 14-36 m
Apgriezieni 2800 apgr/min
Sildīšanas elementi elektrotens 2 gab. Jauda no 5- 7 kW katram
Pieslēgums ventilācijas sistēmai
jābūt
Papildus prasības
Garantija
Ne mazāk, kā 24 mēneši
Marķējums
Iekārtai jābūt marķētai ar CE marķējumu
Jānorāda piegādes un uzstādīšanas laiks
Piegādes termiņš
kalendārās dienās no līguma noslēgšanas
dienas
Servisa reakcijas laiks
Ne vēlāk kā 48 stundas no izsaukuma
brīža

Visu tehniskajā specifikācijā norādīto iekārtu piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā
jāveic Bērzu alejā 5F, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, LV-2161, pēc
attiecīgās ēkas izbūves.

Pretendenta vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums.
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Atklātas konkurss „Zivju pieņemšanas un šķirošanas iekārtu kompleksa piegāde”
Identifikācijas Nr. SOP_2016/18_EJZF NOLIKUMS

2.pielikums
Skultes ostas pārvaldei
Upes ielā 41, Zvejniekciems,
Saulkrastu nov, LV-2161

Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (veidne)
Atklāts konkurss „Zivju pieņemšanas un šķirošanas iekārtu kompleksa piegāde”
Identifikācijas Nr.SOP_2016/18_EJZF

Vieta

Datums

1. 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:
2. 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
18
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Identifikācijas Nr. SOP_2016/18_EJZF NOLIKUMS

kods), juridiskā adrese un/vai pasta
adrese, tālruņa numurs):
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:
3. 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:
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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;

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 200 (divsimt) 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 „Zivju pieņemšanas un šķirošanas iekārtu kompleksa
piegāde” Identifikācijas Nr.SOP_2016/18_EJZF

Nr.

4.

Svaigo zivju šķirošanas komplekts
Svaigo zivju svēršanas un
dozēšanas komplekts
Sanitāro un higiēnas iekārtu
komplekts
Palīgierīču komplekts

5.

Kastu mazgāšanas mašīna

1.
2.
3.

vērtība
EUR

Komplekta nosaukums

Skaits
(gab.)

Kopējā summa EUR
bez PVN

1
1
1
1
1
Kopā
EUR

Ar šo apliecinu, ka piedāvātā cenā ir iekļauti visi nodokļi (izņemot PVN), 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

„Zivju pieņemšanas un šķirošanas iekārtu kompleksa piegāde”
Nr. SOP2016/18
Zvejniekciemā,

________ gada ___._________

SIA “_________”, reģistrācijas Nr. _______________, tās valdes locekļa ______________
personā, kas rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, no vienas puses, un
Skultes ostas pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000462022, tās Pārvaldnieka Igora Akulova personā,
kas rīkojas uz Skultes ostas pārvaldes nolikuma pamata, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no otras
puses, bet kopā turpmāk sauktas Puses, noslēdz šo Līgumu par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1 Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas kvalitatīvi izgatavot, piegādāt, uzstādīt Zivju
pieņemšanas un šķirošanas iekārtu kompleksu (turpmāk tekstā – Iekārta) atbilstoši 2016.gada
__.__________ piedāvājumam Nr.SOP2016/18EJZF, kas pievienots šim Līgumam kā
Pielikums Nr.1 un ir tā neatņemama sastāvdaļa. Iekārtas piegādes un uzstādīšanas adrese
Pasūtītāja objektā Bērzu aleja 5F, LV-2161, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā,
Saulkrastu pagastā.
1.2 Izpildītājs apņemas izpildīt savas uzņemtas saistības termiņā, kas norādīts šajā Līgumā, bet
Pasūtītājs apņemas bez kavējuma samaksāt Izpildītājam pienākošo atalgojumu apmērā un
termiņos, kuri ir norādīti šajā Līgumā.
2. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
2.1. Izpildītājs apņemas ar savu darbību nodrošināt Darbu kvalitatīvu izpildi Līgumā noteiktajā
termiņā atbilstoši LR likumdošanas prasībām.
2.1.1. Izpildītājs uzsāk darbu, kas saistīts ar Iekārtu izgatavošanu nekavējoties pēc šī Līguma
parakstīšanas.
2.2 Izpildītājs apņemas informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi.
Izpildītājs apņemas atturēties no tādas rīcības, kas apgrūtinātu Pasūtītāja saistību izpildi.
2.3. Darbu veic Izpildītājs saviem spēkiem. Izpildītājam ir tiesības pieaicināt trešās personas
Darbu veikšanai tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.
2.4. Izpildītājs nes pilnu atbildību par saviem un pieaicinātiem darbiniekiem par ugunsdrošības,
vides un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu Darbu veikšanas laikā.
2.5. Izpildītājam ir tiesības nesākt vai pārtraukt jau uzsāktus Darbus gadījumā, ja Pasūtītājs
neievēro Līguma 5.2.punktā noteikto apmaksas termiņu. Šajā gadījumā Līguma 4.1.punktā
noteiktais Darbu izpildes termiņš tiek pagarināts proporcionāli Pasūtītāja maksājuma kavējuma
termiņam.
2.6. Izpildītājs garantē darbu izpildes un izmantoto materiālu kvalitāti saskaņā ar šī Līguma 8.daļas
noteikumiem un LR normatīvo aktu prasībām.
3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi pieņemt Iekārtas, kā arī veikt Līguma summas pilnu samaksu
Līgumā norādītajos termiņos un apmēros.
3.2. Pasūtītājs nodrošina iespēju Iekārtu pieslēgšanai inženierkomunikācijām.
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4. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA
4.1. Izpildītājs apņemas izgatavot un nodot punktā 1.1. minēto Iekārtu līdz 20__.gada
___._______.
4.2.Iekārtas pieņemšana un nodošana notiek ar pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru paraksta abas
Puses, šie akti pievienojami šim Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļas.
5. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
5.1. Kopējā Līguma summa sastāda ______ EUR (summa vārdiem), tai skaitā PVN 21% –
_________ EUR (summa vārdiem), tai skaitā:
Nr.

Komplekta nosaukums

4.

Svaigo zivju šķirošanas
komplekts
Svaigo zivju svēršanas un
dozēšanas komplekts
Sanitāro un higiēnas iekārtu
komplekts
Palīgierīču komplekts.

5.

Kastu mazgāšanas mašīna

1.
2.
3.

vērtība EUR

Skaits
(gab.)

Kopējā summa EUR bez
PVN

1
1
1
1
1

5.2. Pasūtītājs apņemas veikt apmaksu pēc sekojošā kārtībā:
5.2.1. Priekšapmaksu (10% no līguma summas) EUR (summa vārdiem) apmērā, ieskaitot PVN
21%, kas sastāda _____ EUR (summa vārdiem), 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma
abpusējas parakstīšanas un atbilstošā Izpildītāja rēķina-faktūras saņemšanas, pārskaitot uz
Izpildītāja šajā Līgumā vai rēķinā-faktūrā norādīto norēķinu kontu;
5.2.2. 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no attiecīgā iekārtu komplekta Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīža, samaksāt attiecīgā iekārtu komplekta summas atlikušo daļu
ņemot vērā iepriekš izmaksāto avansu saskaņā ar Izpildītāja izrakstītu rēķinu-faktūru.
5.3. Pasūtītājs veic visu šajā Līgumā minētu maksājumu samaksu, pārskaitot naudas līdzekļus uz
Izpildītāja norādīto kontu.
5.4. Samaksa uzskatāma par notikušu ar maksājuma iegrāmatojumu Izpildītāja norēķinu kontā.
Par maksājuma veikšanas dienu uzskatāma diena, kad Pasūtītāja banka pieņēma izpildei Pasūtītāja
maksājuma uzdevumu.
6. ĪPAŠUMTIESĪBAS
6.1. Īpašumtiesības uz Iekārtām tiek saglabātas Izpildītājam līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir
apmaksājis pilnu Līguma summu.
7. IEKĀRTU PIEŅEMŠANA-NODOŠANA
7.1. Izpildītājs nodod, bet Pasūtītājs pieņem Iekārtas līdz ar preču pavadzīmi - rēķinu Pasūtītāja
objektā, tādējādi apliecinot, ka daudzums, marķējums un iepakojums atbilst Līgumam.
7.2. Pasūtītājs veic Iekārtu pārbaudi objektā pēc adreses Bērzu aleja 5F, LV-2161, Zvejniekciems,
Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts. Pusēm parakstot Iekārtu pieņemšanas - nodošanas Aktu,
Pasūtītājs apliecina Iekārtu atbilstību tehniskajam raksturojumam.
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7.3. Ja pieņemšanas - nodošanas gaitā tiek konstatēti trūkumi un defekti, par to tiek sastādīts
Defektu akts, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji.
7.4. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, sastādot papildus pieņemšanas nodošanas Aktu.
7.5. Iekārtu nodošanas brīdī Izpildītājs nodod Pasūtītājam Iekārtu ekspluatācijas noteikumus
valsts valodā un Iekārtu pases, kas uzskatāmas par pieņemšanas - nodošanas akta neatņemamu
sastāvdaļu.
8. GARANTIJAS SAISTĪBAS
8.1. Izpildītājs garantē Iekārtu izgatavošanu atbilstoši LR likumdošanas prasībām.
8.2. Izpildītājs dod Iekārtām 24 (divdesmit četru) mēnešu garantiju. Garantijas termiņš tiek
rēķināts no pēdējā darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža.
8.3. Garantijas laikā Izpildītājs apņemas bez maksas veikt Iekārtu remontu ar noteikumu, ka
Pasūtītājs ir ievērojis Iekārtu ekspluatācijas noteikumus, kas tiek nodoti Pasūtītājam kopā ar pārējo
dokumentāciju.
8.4. Ja Līguma punkta 8.2 noteiktajā garantijas termiņā konstatēti Iekārtas darbības trūkumi, kļūdas
vai Iekārtai neraksturīgas darbības nianses, kas neļauj ekspluatēt Iekārtu atbilstoši tās mērķiem,
Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju.
8.5. Izpildītājam 48 stundu laikā no tāda paziņojuma saņemšanas brīža jāierodas Pasūtītāja objektā,
lai sastādītu abpusēju aktu par Iekārtas darbības trūkumiem un termiņiem, kuros Izpildītājam, ja
puses konstatē Izpildītāja vainu, trūkumi jānovērš uz sava rēķina 5 (piecu) darba dienu laikā.
8.6. Ja Izpildītājs neierodas izsaukumā 8.5. p. norādītajā laikā un nepaziņo par neierašanās iemeslu,
Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt akta sastādīšanai kompetentu personu pēc saviem ieskatiem. Šajā
gadījumā Izpildītājs nav tiesīgs apstrīdēt sastādītā akta slēdzienus.
8.7. Izpildītājam ir tiesības garantijas laikā dot rakstiskas rekomendācijas un norādījumus
Pasūtītāja personālam sakarā ar Iekārtu ekspluatāciju un prasīt to ievērošanu.
8.8. Garantijas laikā Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt iekārtu remontam citus speciālistus tikai ar
Izpildītāja rakstisku piekrišanu, pretējā gadījumā Izpildītājs nav atbildīgs par Iekārtas tehnisko
stāvokli.
8.9. Izpildītājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies Iekārtas nepareizas ekspluatācijas vai
Izpildītāja rekomendāciju neievērošanas dēļ, par Iekārtas ārējiem bojājumiem, kas radušies
Pasūtītāja vainas dēļ, kā arī, ja bojājumi ir notikuši tādu cēloņu dēļ, kas nav ikdienas lietošanas
apstākļu rezultātā – neapkurinātas telpas, tieša mitruma piekļuve, mehāniskie bojājumi.
9. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN
LAUŠANAS KĀRTĪBA
9.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
9.2. Līgums var tikt grozīts, papildināts vai lauzts tikai ar Pušu rakstisku vienošanos, kas tiek
noformēta kā šī Līguma pielikums un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
9.3. Līgums var tikt lauzts pirms termiņa Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
10. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA
10.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas no šī Līguma vai tā sakarā, Puses risina pārrunu
ceļā. Ja Pusēm neizdodas par strīdīgiem jautājumiem vienoties pārrunu ceļā, strīds tiks nodots
izskatīšanai tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
10.2. Ja Pasūtītājs pieļauj jebkuru šajā Līgumā minēto maksājumu nokavējumu, Pasūtītājs maksā
Izpildītājam līgumsodu 0.01 % (nulle komats nulle viens procents) apmērā no neapmaksātā rēķina
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summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit) procentiem no Līguma
summas.
10.3. Ja Izpildītājs nokavē Līguma 4.1. punktā noteikto termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam
līgumsodu 0.01 % (nulle komats nulle viens procents) apmērā no Līguma summas par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit) procentiem no Līguma summas.
10.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no savu līgumsaistību izpildes pienākuma.
10.5. Puses nav atbildīgas par saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, iestājoties nepārvaramas varas
apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, valsts iestāžu
aizliedzoši akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne
novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi
termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.
11. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
11.1. Šis Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt visiem
tā punktiem, ko apliecina, parakstot Līgumu.
11.2. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas tām kļuvusi zināma Līguma
saistību izpildes gaitā.
11.3. Puses rakstiski informē viena otru par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses un tml.) maiņu
vienas nedēļas laikā.
11.4. Šis Līgums atceļ visus iepriekšējos līgumus, kurus Puses noslēgušas līdz šim un kas attiecas
uz šajā Līgumā minētajām iekārtām. Pēc šī Līguma parakstīšanas savu spēku zaudē visas
iepriekšējās šī Līguma sagatavošanas procesā panāktās mutiskās vai rakstiskās vienošanās.
11.5. Līgums ir sastādīts divos eksemplāros uz četrām lapām ar vienādu juridisku spēku, pa vienam
eksemplāram katrai no Pusēm.
11.6. Pušu pārstāvji paraksta katru Līguma lappusi. Līgums nav spēkā, ja šis noteikums nav
ievērots.

12.1.

12. PIELIKUMI
Pielikums Nr.1: SIA „__________” 2016.gada _____.___________ piedāvājums
Nr.SOP2016/18EJZF un specifikācija (___lpp).

Pasūtītājs
SKULTES OSTAS PĀRVALDE
REĢ. NR. 900000462022
Upes iela 41, Zvejniekciems,
Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts
Latvija, LV-2161

Izpildītājs
SIA “______________”
Reģ.Nr.___________
Juridiskā adrese:

________________________
I.Akulovs
Skultes ostas pārvaldnieks

__________________
____________
amats
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