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Apstiprināts  

2017.gada 11maija  

Skultes ostas pārvaldes   

Iepirkumu komisijas sēdē  

  

CENU APTAUJAS 

„Rezerves daļu piegāde velkonim „AITIK””, 

identifikācijas Nr. SOP 2017/03 

NOLIKUMS 

  

  

1. PASŪTĪTĀJS  

Skultes ostas pārvalde, Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000462022, Upes iela 41, Zvejniekciems, 

Saulkrastu nov., Saulkrastu pag., LV-2161, Latvija.  

Cenu aptaujas norisi nodrošina Skultes ostas pārvaldes izveidota iepirkumu komisija (turpmāk tekstā 

Komisija).  

  

2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS  

v/l AITIK(IMO Nr.6906775) dzenskrūves KaMeWa apkopes darbiem nepieciešamās rezerves daļas.  

      

Tehniskā specifikācija:  

RR Vessel ID: RR-15157 
Kuģa nosaukums/ Vessel name: AITIK,   IMO No.: 6906775 

N.p.k./ 
Material  
line 

Nosaukums/Description Apzīmējums/
Item 
Rolls-Royce 

Apzīmējums/ 
Item 
KaMeWa 

Skaits/ 
Quantity 
gab. 

Pozīcija/ 
Position 

1 Seal Ring F000579  4 9 

2 Atspere/Spring F065503 KMW362754 5 14 

3 Skrūve/Screw F000585 KMW520511 6 17 

4 Skrūve/Screw R520510A(R5
20500A) 

KMW520510 12 18 

5 Plug F000251  1 22 

6 Locking Plate F089061 KMW505243 12 23 

7 Locking Plate F089019 KMW520472 24 26 

8 Locking Plate F089071 3x8x10 20 27 

9 Lock Pin F000565 D 6x160 8 33 

10 Blīvslēgs/Seal Ring F088671 N160-105 14Pa/108 1 34 

11 Blīvgredzens/O-ring F000566 580x5 1 35 

12 Blīvgredzens/O-ring F000567 660x5 1 36 

13 Blīvgredzens/O-ring F088148 54.2x5.7B 48 37 

14 Blīvgredzens/O-ring F088132 44.2x5.7B 24 38 

15 Blīvgredzens/O-ring F088030 9.5x2.4B 2 39 

16 Blīvgredzens/O-ring F088493 450x5B 8 40 

17 Blīvslēgs/Seal Ring F088642 160/190x13 B1Fg 1 42 

18 Lubricant F067665  1 44 

19 Sealing Compound F067211  1  

20 Piegāde/Freight cost Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, Latvia, LV-2161 
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Iepirkuma izpildes termiņi:  

• Piegādes izpildes pabeigšana – 8 (astoņu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.  

• Garantijas laiks – ne mazāks par 12 (divpadsmit) mēneši no detaļu piegādes un 

nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.  

3. KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS  

3.1. Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai personai 

vai publiskai institūcijai, neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, komercdarbības 

formas un īpašuma piederības, kura piedāvā tirgū veikt šajā iepirkumā paredzētos darbus un 

atbilst šādām dalības nosacījumu prasībām:  

✓ Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, lēmumu pieņemšanas 

vai uzraudzības tiesības attiecībā uz 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 stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora 

priekšraksts par sodu, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 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, kad 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas 

lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši.  

✓ Pretendents ar 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 

tālākās pārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad 

attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir 

atbrīvojusi no naudas soda vai no dienas, kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas 

spriedums vai kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.  

✓ Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un nav 

konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents tiks 

likvidēts.  

✓ Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav 

nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda, kas 

kopsummā katrā valstī pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro).  

✓ Pretendents iesniedzis visu pieprasīto informāciju un iesniegtā informācija, lai 

apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, ir patiesa.  

3.2. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās 

valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.   
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3.3. Pretendentam jābūt atbilstošai pieredzei šajā iepirkumā paredzēto darbu izpildē. Pēdējo 2 

(divu) gadu laikā (2016.gads, 2015.gads, 2017.gadā) jābūt veiktam 1 (vienam) šajā iepirkumā 

līdzīga rakstura darbiem (Rezerves daļu piegāde kuģiem).   

3.4. Pretendenta rīcībā jābūt pietiekamiem tehniskiem un darbaspēka resursiem, lai nodrošinātu  

šajā iepirkumā noteikto darbu izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.     

  

4. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA  

4.1. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu līdz 

2017.gada 30.maija plkst. 1200, Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, 

Saulkrastu nov., Saulkrastu pag., LV-2161, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no plkst. 

1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600.  

4.2. Jebkurš piegādātājs var iesniegt kā Pretendents tikai 1 (vienu) piedāvājumu 1 (vienā) 

variantā. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgts no dalības 

iepirkuma procedūrā.  

4.3. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs atsaukt savu 

piedāvājumu vai iesniegt piedāvājuma grozījumus. Piedāvājuma atsaukuma vai grozījuma 

dokumenti sagatavojami, noformējami un iesniedzami tādā pašā kārtībā kā citi piedāvājuma 

dokumenti, ar norādi uz iepakojuma „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”. 

Piedāvājuma atsaukums izslēdz Pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.  

4.4. Piedāvājumu iesniegšana nozīmē Pretendenta godprātīgu nodomu piedalīties iepirkumā un 

visu Iepirkuma dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski saistošs 

Pretendentam, kas to iesniedzis.  

4.5. Piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 30.maijā, Skultes ostas pārvaldē, Upes iela 41, 

Zvejniekciems, Saulkrastu nov., Saulkrastu pag., LV-2161, Latvija. 

  

5. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:   

5.1. Piedāvājumu sagatavo un iesniedz atbilstoši tehniskai specifikācijai un tāmei, norādot katras 

pozīcijas cenu un kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.  

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

(Rezerves daļu piegāde kuģiem). Pēdējo 2 (divu) gadu laikā (2015.gads, 2016.gads, 

2017.gadā) jābūt veiktiem iepirkumam līdzīga rakstura darbiem (Rezerves daļu piegāde 

kuģiem).  

5.3. Informācija par avansa apmēru (ja tāds tiks paredzēts).  

 

6. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS- piedāvājums ar viszemāko cenu.  

  

7. KONTAKTPERSONA   

Igors Akulovs,  tālr.  nr.  26495374,  e-pasta  adrese: skulte@skulteport.lv.  

  

8. CITI NOTEIKUMI  

8.1. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo un jāiesniedz drukātā veidā, tiem jābūt skaidri 

salasāmiem, lapām sanumurētām, dokumentiem cauršūtiem un apliecinātiem Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.   
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8.2. Pretendenta dokumentam, kas iesniegts citas valsts valodā, jāpievieno šī dokumenta 

Pretendenta apliecināts 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.   

8.3. Komisija atbilstoši prasībām un vērtēšanas kritērijiem nodrošina Pretendentu atlasi, 

piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli un vadās pēc tiem, pieņemot lēmumus par 

Pretendenta atbilstību Pasūtītāja prasībām, Pretendenta kompetenci un spējām nodrošināt 

līgumsaistību izpildi. 

8.4.  Pasūtītājs publiskajās datubāzes pārliecinās, ka Pretendentam nav nodokļu parādu, tai skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 (viens 

simts piecdesmit) EUR.  

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

nepieciešams Pretendenta atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei.  

8.6. Komisija nevērtēs Pretendenta iesniegto piedāvājumu, ja Pretendents neatbildīs dalības 

nosacījuma prasībām šajā iepirkuma procedūrā.  

8.7. Ja līdz piedāvājuma beigu termiņam Pretendenta iesniegtie piedāvājuma dokumenti 

neapstiprinās Pretendenta atbilstību Pretendenta atlases prasībām, ja Pretendenta pieredze 

neatbildīs Iepirkuma dokumentu prasībām un kvalifikācija neapliecinās viņa kompetenci un 

spējas nodrošināt darbu izpildi Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, termiņā un kvalitātē, ja 

Pretendenta iesniegtie dokumenti nebūs izstrādāti un noformēti saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvo aktu un Iepirkuma dokumentu prasībām (izņemot mazāk būtisku 

prasību neizpildi) vai nebūs iesniegti visi pieprasītie dokumenti un informācija, Pretendents 

netiks kvalificēts un tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.   

8.8. Komisija izvēlas kritērijam atbilstošāko piedāvājumu no Iepirkuma procedūrā neizslēgtiem 

Pretendentu piedāvājumiem.  

8.9. Komisija pirms piedāvājuma izvēles veiks finanšu piedāvājuma dokumentu pārbaudi, 

aritmētisko kļūdu labojumus. Aritmētisko kļūdu gadījumā tiks labota līgumcena.  

8.10. Gadījumā, ja par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzītais Pretendents atsauks piedāvājumu 

tā derīguma laikā vai nenoslēgs iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Komisija 

izskatīs jautājumu par tiesībām atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kas piedāvājis nākošo 

zemāko cenu.   

8.11. Pasūtītājs ir tiesīgs, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam 

ir pamatojums.     

8.12. Līgums jānoslēdz 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma 

saņemšanas.   

8.13. Pretendentam pie nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam preces 

ražotāja atbilstības sertifikāts.  

  

 

9. Nolikuma pielikumi 

9.1. Pielikums Nr.1 - Tāme 
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Pielikums Nr.1. 

 

 

 

 

Tāme 

  

N.p.k./ 
Material  
line 

Nosaukums/Description Apzīmējums/
Item 
Rolls-Royce 

Apzīmējums/ 
Item 
KaMeWa 

Skaits 
gab./ 
Quantity 
 

Izmaksas/ 
Price 

1 Seal Ring F000579  4  

2 Atspere/Spring F065503 KMW362754 5  

3 Skrūve/Screw F000585 KMW520511 6  

4 Skrūve/Screw R520510A(R5
20500A) 

KMW520510 12  

5 Plug F000251  1  

6 Locking Plate F089061 KMW505243 12  

7 Locking Plate F089019 KMW520472 24  

8 Locking Plate F089071 3x8x10 20  

9 Lock Pin F000565 D 6x160 8  

10 Blīvslēgs/Seal Ring F088671 N160-105 14Pa/108 1  

11 Blīvgredzens/O-ring F000566 580x5 1  

12 Blīvgredzens/O-ring F000567 660x5 1  

13 Blīvgredzens/O-ring F088148 54.2x5.7B 48  

14 Blīvgredzens/O-ring F088132 44.2x5.7B 24  

15 Blīvgredzens/O-ring F088030 9.5x2.4B 2  

16 Blīvgredzens/O-ring F088493 450x5B 8  

17 Blīvslēgs/Seal Ring F088642 160/190x13 B1Fg 1  

18 Lubricant F067665  1  

19 Sealing Compound F067211  1  

20 Piegāde/Freight cost Upes iela 41, Zvejniekciems, 
Saulkrastu novads, Latvia, LV-2161 

1  

  Kopā/Total  

   


