Atklātas iepirkumu procedūras id.Nr. SOP2017/08.
„Par tiesībām veikt Skultes ostas pieejas kanāla remonta padziļināšanu”
nolikums
1. Pasūtītājs: Skultes ostas pārvalde

Juridiskā adrese
PVN reģistrācijas numurs
Bankas nosaukums
Norēķinu konti
Bankas kods
Pasūtītāja kontakti

Kontaktpersona

Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads,
Saulkrastu pagasts, LV-2161, Latvija
LV- 2161
LV90000462022
AS "SEB Banka"
LV48UNLA005001480626
LV67UNLA0050014779729
UNLALV2X.
e-pasta adrese:
skulte@skulteport.lv.
telefons: +(371) 67955267
fakss: +(371) 67954105
Igors Akulovs, ostas pārvaldnieks

2. Iepirkuma identifikācijas numurs: SOP2017/08
3. Iepirkuma priekšmets:
3.1. Līgums paredz veikt Remonta padziļināšanas darbus (turpmāk – Darbs). Darba izpildes
vieta Skultes ostas Kuģu ceļa Pieejas kanāls un Priekšosta. Izsmeļamā grunts – sanesu smilts un
dūņas. Plānotais izsmeļamās grunts apjoms, atbilstoši LJA Hidrogrāfijas dienesta aprēķiniem,
iekaitot nogāzes(1:3), līdz 20’000m³ . Izsmeļamās grunts apjoms tiks precizēts atbilstoši dziļumu
mērījumiem pirms remonta padziļināšanas darbu uzsākšanas.
• Plānotās izsmeltās grunts novietnes vietas:
1. krastā, pagaidu grunts novietne, atbilstoši tehniskās specifikācijas
shēmai Nr.2,
vai
2. jūrā, grunts izgāztuves rajons ierobežots ar līniju, kas novilkta 2.3kab.t.
rādiusā no punkta: 57°19.99’N 024°18.88’E

3.2. Sīkāks darbu apraksts dots Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma pielikums Nr. 3).
4. Prasības pretendenta kvalifikācijai iepirkuma procedūrā
4.1. Dalība iepirkuma procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai personai
vai publiskai institūcijai, šādai personu apvienībai jebkurā to kombinācijā, neatkarīgi no tās
reģistrācijas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kura piedāvā
tirgū veikt šajā iepirkumā paredzēto un atbilst šādām kvalifikācijas prasībām:
4.1.1.1. 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
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pagājuši 3(trīs) gadi;
4.1.1.2.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;
4.1.1.3.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 tālāk
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 kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas
kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem,
līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
4.1.1.4.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;
4.1.1.5.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 EUR;
4.1.1.6.Pretendents ir sniedzis visu pieprasīto informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai, un
iesniegtā informāciju ir patiesa.
4.2. Ja Pretendents vai Pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās,
neatbilst Nolikuma 4.1.punkta apakšpunktos noteiktajām prasībām, Pasūtītājs izslēdz
Pretendentu no turpmākās dalības Konkursā un Pretendenta Piedāvājumu neizskata.
5. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai
5.1. Pretendentam, cita starpā, ir jāatbilst sekojošām prasībām attiecībā uz pretendenta
profesionālo pieredzi:
5.1.1. pēdējo 3 gadu laikā jābūt iegūtai pieredzei realizējot ostu padziļināšanas projektus, tai
skaitā remonta padziļināšanas, (pēc veiktajiem grunts izstrādes apjomiem), kas kopsummā
nav mazāki par 100 000 m³.
5.1.2. piedāvātajam padziļināšanas darbu vadītājam jābūt ar vismaz 3 gadu pieredzi ostu
hidrotehnisko būvju projektu realizācijā.
6.

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:

6.1. Pretendentam jābūt pieejamai atbilstošai padziļināšanas un grunts transportēšanas tehnikai
remonta padziļināšanas darbu veikšanai.
7. Iesniedzamie dokumenti
Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti (kārtojami secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā):
7.1. Pretendenta kvalifikācijas atlasei iesniedzamie dokumenti:
7.1.1. Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei (Nolikuma
1.pielikums), kuru parakstījusi Pretendenta paraksttiesīgā persona vai tā pilnvarotā
persona.
7.1.2. Pilnvara, kas apliecina Piedāvājumu parakstījušās personas tiesībspēju atbilstoši juridiskās
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personas darbību reglamentējošiem dokumentiem.
7.1.3. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja Piedāvājumu
iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja Piedāvājumu
iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas
iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.
7.2. Tehniskais piedāvājums
7.2.1. Pretendentam jāiesniedz informācija par remonta padziļināšanas darbu veikšanai Skultes
ostā nepieciešamo tehniku un ražošanas iekārtām, kas pieder vai ir pieejamas
pretendentam;
7.2.2. informācija par padziļināšanas darbu vadītāju, viņa kvalifikāciju un viņa vadībā
realizētajiem padziļināšanas projektiem, kā arī padziļināšanas darbu vadītāja būvprakses
sertifikāta jūras un kuģu ceļu hidrotehnisko būvju būvdarbu veikšanai un vadīšanai
apliecināta kopija;
7.2.3. Apliecinājums par pieredzi padziļināšanas darbu veikšanā (pēc veiktajiem grunts izstrādes
apjomiem), kas kopsummā nav mazāki par 100 000 m³, un informācija par veiktajiem
padziļināšanas darbiem, kura papildināta ar izziņām un atsauksmēm par darbu izpildi, par
pēdējiem 3 gadiem;
7.3. Finanšu piedāvājums
7.3.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (Nolikuma
2.pielikums). Finanšu piedāvājumā veicamo remonta padziļināšanas darbu cena ir jānorāda
par visa apjoma (20000m3) izsmeltās grunts novietošanu jūras izgāztuvē un / vai par visa
apjoma (20000m3) izsmeltās grunts novietošanu krasta pagaidu grunts novietnē.
7.3.2. Papildus finanšu piedāvājumam pretendents iesniedz Pasūtītājam detalizētu remonta
padziļināšanas darbu cenas aprēķinu (tāmi) un darbu izpildes kalendāro grafiku, norādot
iekārtu mobilizācijas, remonta padziļināšanas darbu sākuma un beigu datumu, ņemot vērā
visa apjoma izsmeltās grunts novietošanu jūras izgāztuvē un/vai visa apjoma izsmeltās
grunts novietošanu krasta pagaidu grunts novietnē.
7.3.3. Finanšu piedāvājumā cena jānorāda bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības
nodoklis tiek aprēķināts un piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
rēķina izrakstīšanas dienā.
7.3.4. Piedāvātajai cenai jāietver visi nodokļi (izņemot PVN), nodevas un citi maksājumi, un
jebkādi pretendenta izdevumi un izmaksas saistībā ar remonta padziļināšanas darbu izpildi.
Piedāvājuma cena pretendentam jānorāda ievērojot to, ka iepirkuma uzvarētāja
piedāvājumā piedāvātā cena tiks norādīta Līgumā, kas tiks slēgts starp iepirkuma
uzvarētāju un Pasūtītāju, kā “Līguma cena” Līgumā lietotajā izpratnē. Piedāvājuma cenas
aprēķins jāsagatavo ievērojot to, ka tas tiks ņemts vērā izvērtējot, vai piedāvātā cena nav
nepamatoti zema, kā arī ņemot vērā to, ka iepirkuma uzvarētāja piedāvājumā sniegtais
cenas aprēķins tiks ietverts Līgumā, kas tiks slēgts starp iepirkuma uzvarētāju un
Pasūtītāju, kā remonta padziļināšanas darbu “Tāme” Līgumā lietotajā izpratnē.
8.

Dokumenti, kas jāiesniedz pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

8.1. Izraudzītajam Pretendentam ar viszemāko piedāvājuma cenu 10 (desmit) darba dienu laikā
no attiecīgā Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas jāiesniedz Pasūtītājam:
8.1.1. kompetentas

institūcijas

izziņu, kas apliecina, ka Pretendentam un

Pretendenta
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norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav
pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā.
8.1.2. Latvijā reģistrēts pretendents (vai Latvijā ir to pastāvīga dzīvesvieta) – izziņu, kuru
izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka
Pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās,
lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
prasībām (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā ir to pastāvīgā dzīvesvieta)
Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR. Ja norādītajā termiņā minētā izziņa netiks
iesniegta, vai saskaņā ar iesniegtajiem dokumentiem tiks konstatēts, ka Pretendentam ir
nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, Pasūtītājam ir tiesības neslēgt
līgumu ar Pretendentu un pārskatīt iepirkuma rezultātus.
8.1.3. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam (vai ārvalstīs ir to pastāvīgā dzīvesvieta) – izziņu,
kura apliecina, ka pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām
Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām, attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150
EUR. Ja norādītajā termiņā minētais apliecinājums netiks iesniegts, vai saskaņā ar
iesniegtajiem dokumentiem tiks konstatēts, ka Pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksu parādi, Pasūtītājam ir tiesības neslēgt līgumu ar Pretendentu un
pārskatīt iepirkuma rezultātus.
8.1.4. Valsts darba inspekcijas 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.
8.1.5. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam – 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.
8.2. Nolikuma 8.1.1.; 8.1.2.; 8.1.3.; 8.1.4. un 8.1.5.punktā norādītās izziņas Pretendents drīkst
iesniegt kopā ar Piedāvājuma dokumentāciju.
8.3. Ja Nolikuma 8.1.1.; 8.1.2.; 8.1.3.; 8.1.4. un 8.1.5.punktā punktā noteiktie dokumenti netiek
izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz piegādātāju, neattiecas
Nolikuma 4.1.1.1., 4.1.1.2., 4.1.1.3., 4.1.1.4. un 4.1.1.5. punktā norādītie apstākļi, šādus
dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti
neparedz, - ar paša piegādātāja vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās,
apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai
kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
8.4. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un
atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas.
8.5. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa,
lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
8.6. Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro
sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos
izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, kā arī Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pieprasīt, lai tiek
izskaidrota tehniskajā vai finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.
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Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks.

9.

9.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 07.novembra plkst. 12.00 Skultes
ostas pārvaldē, Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161, iesniedzot
personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē
līdz augstākminētajam termiņam.
9.2. Piedāvājumi tiks atvērti 2017.gada 07.novembra plkst. 12.00 Skultes ostas pārvaldē, Upes
iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV- 2161.
10. Piedāvājumu noformēšana
10.1. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos
iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.
10.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:
•

Piedāvājums Atklātā iepirkuma procedūrā „Par tiesībām veikt Skultes ostas pieejas
kanāla remonta padziļināšanu” (iepirkuma identifikācijas Nr. SOP_2017/08).

•

Pasūtītajā nosaukums un adrese: Skultes ostas pārvalde, Upes iela 41, Zvejniekciems,
Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, LV- 2161, Latvija

•

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese (juridiskā un faktiskā adrese) un
tālruņa numurs.

•

Atzīme: Neatvērt līdz Piedāvājumu atvēršanas sanāksmei.

10.3. Dokumenti un dokumentu kopijas (katra atsevišķi) jāsagatavo un jānoformē saskaņā ar
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916
„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
10.4. Uz titullapas ir jābūt norādēm: Piedāvājums atklātai iepirkuma procedūrai „Par tiesībām
veikt Skultes ostas pieejas kanāla remonta padziļināšanu” (iepirkuma identifikācijas Nr.
SOP_2017/08), Pretendenta nosaukums, juridiskā un pasta adrese, reģistrācijas numurs,
tālruņa numurs (-i) un faksa numurs (-i).
10.5. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu
iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina
ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu, vai Pretendenta
zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs, vai tā pilnvarotā persona.
10.6. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un
iesniegšanu Pasūtītājam.
10.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments, vai citi piedāvājumā iekļautie
informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta, vai tā pilnvarotas personas
(pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.
10.8. Visiem Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt drukātiem, skaidri salasāmiem un bez
labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.
10.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis
ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.
11. Piedāvājuma derīguma termiņš.
11.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma
līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 dienas, skaitot no atklāta iepirkuma nolikumā
(turpmāk - nolikums) 9.2. punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.
11.2. Gadījumā, ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt
piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt.
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12. Piedāvājumu vērtēšana.
12.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā un finanšu
piedāvājuma atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu,
saskaņā ar izraudzīto
piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā - Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija
veic slēgtās sēdēs.
12.2. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos par katru daļu atsevišķi, katrā
nākamajā posmā vērtējot tikai tos Piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā:
12.2.1. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai Piedāvājums
sagatavots atbilstoši nolikuma 10.nodaļas prasībām. Ja Piedāvājums neatbilst kādai no
minētajām prasībām komisija lemj par Piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Iepirkuma komisija
pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā atbilst Nolikumā
noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā nav ietverts Pretendenta
Piedāvājumā, vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta Piedāvājums tiek
noraidīts.
12.2.2. 2.posms – Pretendentu atlase – komisija novērtē katra Pretendenta atbilstību 7.1.punkta
apakšpunktos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis
kādu no 7.1.punkta apakšpunktos norādītajiem Pretendentu atlases dokumentiem vai
neatbilst kādai no minētajām prasībām, komisija Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības
iepirkuma procedūrā un tā Piedāvājumu tālāk neizskata.
12.2.3. 3.posms – Tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē,
vai Pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu un atbilst tehniskajā
specifikācijā (Nolikuma 3.pielikums) izvirzītajām prasībām. Ja Piedāvājums nav iesniegts
par visu apjomu vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, Komisija Pretendentu
izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, un Piedāvājumu tālāk neizskata.
Vērtējot finanšu Piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā Piedāvājumā norādīto kopējo
cenu (bez pievienotās vērtības nodokļa - PVN). Ja Iepirkuma 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. Piedāvājumu vērtēšanas laikā
Iepirkuma komisija pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Iepirkumu
komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto
Piedāvājuma summu Iepirkumu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas
labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Iepirkumu komisija ņem vērā izdarītos labojumus.
12.2.4. 4.posms – Piedāvājumu vērtēšana. Komisija izvērtēs Nolikuma noteikumiem
atbilstošos piedāvājumus, un saskaņā ar Piedāvājumu izvēles kritēriju, izvēlēsies
piedāvājumu ar viszemāko cenu. Izraudzītajam Pretendentam nosūtīs aicinājums iesniegt
Nolikuma 8.1.punkta apakšpunktos noradītos dokumentus. Ja iesniegtie dokumenti
apstiprinās Pretendenta atbilstību Nolikuma noteikumu prasībām, Komisija lūgs Skultes
ostas pārvaldes valdi pieņemt lēmumu par Līguma slēgšanu ar Komisijas Izraudzīto
Pretendentu.
13. Piedāvājuma izvēles kritērijs
13.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs - viszemākā cena no visiem iepirkuma noteikumos un to
pielikumos noteiktajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem.

6

14. Pretendentu informēšana par pieņemto lēmumu, lēmuma publicēšana un iepirkuma
līguma slēgšana.
14.1. Informācija par pieņemto lēmumu.
14.1.1. Iepirkumu komisija 5(piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus
informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu.
14.1.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3(trīs) darba dienu laikā pēc
Pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, mājaslapā www.skulteport.lv publicē
paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.
14.2. Līguma slēgšana.
14.2.1. Pasūtītājs, pamatojoties uz Pretendenta Piedāvājumu, ar izraudzīto Pretendentu slēdz
līgumu atbilstoši Līguma projekta veidnei (Nolikuma 4.pielikums).
14.2.2. Ja Izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, slēgt Līgumu tiek
piedāvāts nākamajam Pretendentam ar Piedāvājuma viszemāko cenu. Ja tas atsakās,
Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu.
15. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
15.1. Iepirkuma komisijas tiesības.
15.1.1. Iepirkumu komisijai ir tiesības piedāvājumu izvērtēšanā pieaicināt ekspertus.
15.1.2. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju
par savu Piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts Piedāvājums un tajā ietvertā informācija
pēc būtības).
15.1.3. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā,
publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.
15.1.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru bez līguma
noslēgšanas.
15.2. Iepirkuma komisijas pienākumi.
15.2.1. Komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 6(sešas) dienas pirms Piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā Piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt
papildu informāciju par iepirkuma nolikumu.
15.2.2. Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību
nolikuma prasībām.
15.2.3. Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt 5 darba dienu laikā
visus
Pretendentus par konkursa rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.
16. Pretendenta tiesības un pienākumi.
16.1. Pretendenta pienākumi.
16.1.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus iepirkuma nolikumā
minētos nosacījumus.
16.1.2. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta sakarā ar šo iepirkumu.
16.1.3. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt
Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt nolikuma
15.2.1. punktā norādītajā termiņā.
16.1.4. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt
papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to
pieprasa.
16.1.5. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa
pagarinājumu 5 darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja
iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un
Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.
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16.2. Pretendenta tiesības
16.2.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka
piedāvājums saņemts.
16.2.2. Gadījumos, ja pasūtītājam publiski pieejamās datubāzes vai citos publiski pieejamos
avotos iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais pretendents ir tiesīgs
iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.

13. Nolikuma pielikumi
Šim Nolikumam ir pievienoti 4 pielikumi:
Pielikums Nr.l- Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne
Pielikums Nr.2- Finanšu piedāvājuma veidne
Pielikums Nr.3- Tehniskā specifikācija
Pielikums Nr.4- Līguma projekta veidne
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Pielikums Nr.1
Atklāta iepirkumu procedūra
„ Par tiesībām veikt Skultes ostas pieejas kanāla remonta padziļināšanu”
Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

[ pretendenta veidlapa ]

Pretendenta pieteikums
Atklātam iepirkumam
“Par tiesībām veikt Skultes ostas pieejas kanāla remonta padziļināšanu”

Ar šo pieteikumu apliecinām savu dalību iepirkumā “Par tiesībām veikt Skultes ostas pieejas kanāla
remonta padziļināšanu”, iepirkuma identifikācijas Nr. SOP 20017/08, ko rīko Skultes ostas pārvalde
(nodokļu maksātāja Nr. 90000462022, Juridiskā adrese: Zvejniekciems, Upes iela 41, LV–2161,
Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, Latvija.
Pretendenta nosaukums: _________________________________________________________________
Reģistrācijas numurs un datums: __________________________________________________________
Reģistrācijas valsts un iestāde: ____________________________________________________________
Juridiskā adrese: _______________________________________________________________________
Pasta adrese: __________________________________________________________________________
Pārstāvis (Likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja ieņemamais amats, vārds, uzvārds):
_____________________________________________________________________________________
Piedāvājuma iesniegšanai, pārstāvībai Konkursā un Līguma par Konkursa priekšmetu noslēgšanai
pilnvarotā persona (ieņemamais amats, vārds, uzvārds):
_____________________________________________________________________________________
Norēķinu rekvizīti: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Īss komercdarbības apraksts: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ar šo apstiprinām, ka esam iepazinušies un atzīstam par pareiziem iepirkuma noteikumus, tie ir skaidri un
saprotami, iebildumu un pretenziju nav, mēs piekrītam piedalīties iepirkumā un garantējam iepirkuma
prasību izpildi.
Šis piedāvājums ir spēkā [60 (sešdesmit) dienas] no iepirkuma Nolikumā noteiktā piedāvājumu atvēršanas
termiņa datuma.
Šim piedāvājumam esam pievienojuši visus dokumentus un pielikumus atbilstoši iepirkuma Nolikuma
prasībām. Ar šo mēs apliecinām, ka sniegtā informācija un dokumenti ir patiesi un pilnīgi.

Pretendenta uzņēmuma vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.2
Atklāta iepirkumu procedūra
„ Par tiesībām veikt Skultes ostas pieejas kanāla remonta padziļināšanu”
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE

Iepirkums:

Atklāts iepirkums
“Par tiesībām veikt Skultes ostas pieejas kanāla remonta padziļināšanu”

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

SOP 2017/08

Pasūtītājs:

Skultes ostas pārvalde
nodokļu maksātāja Nr. 90000462022,
juridiskā adrese: Zvejniekciems, Upes iela 41, LV–2161, Saulkrastu
novads, Saulkrastu pagasts, Latvija

Iepirkuma priekšmets:

Līgums paredz veikt Remonta padziļināšanas darbus, darbu izpildes vieta
Skultes ostas Kuģu ceļa Pieejas kanāls un Priekšosta. Izsmeļamā grunts –
sanesu smilts un dūņas.

CENAS PIEDĀVĀJUMS
Ar šo mēs, [pretendenta nosaukums], ievērojot iepirkuma nolikuma noteikumus, piedāvājam veikt
Remonta padziļināšanas darbus Skultes ostas Kuģu ceļa Pieejas kanālā un Priekšosta par sekojošu cenu:
1. Remonta padziļināšanas darbu kopējā cena visu izsmeltās grunts apjomu novietojot jūras izgāztuvē:
EUR [cipariem un vārdiem], bez PVN
Pielikumā pievienojam (1) apakšpunktā norādītās cenas aprēķinu (tāmi).
2. Remonta padziļināšanas darbu kopējā cena visu izsmeltās grunts apjomu novietojot krasta pagaidu
grunts novietnē: EUR [cipariem un vārdiem], bez PVN
Pielikumā pievienojam (2) apakšpunktā norādītās cenas aprēķinu (tāmi).

Pretendenta uzņēmuma vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.4
Atklāta iepirkumu procedūra
„ Par tiesībām veikt Skultes ostas pieejas kanāla remonta padziļināšanu”

Līguma projekta veidne
Uzņēmuma līgums Nr._____
par gremota padziļināšanas darbiem.
Šis uzņēmuma līgums par remonta padziļināšanas darbu veikšanu (turpmāk – “Līgums”) sastādīts
un parakstīts Skultes ostā, 2014. gada __._______ starp:
SKULTES OSTAS PĀRVALDE, nodokļu maksātāja Nr. 90000462022, adrese: Upes iela 41,
Zvejniekciems, Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, LV-2161, Latvija, tās pārvaldnieka
Igora Akulova personā, kurš darbojas pamatojoties uz Skultes ostas pārvaldes nolikumu
(turpmāk tekstā – “Pasūtītājs”), no vienas puses
un
SIA „_____________„ reģ Nr.______________ , adrese:______________________, tās
_______________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, (turpmāk tekstā –
“Izpildītājs”), no otras puses.
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Skultes ostas pieejas kanāla (turpmāk –
Objekts) remonta padziļināšanas darbus, saskaņā ar abpusēji saskaņotu izdevumu tāmi un
Pasūtītāja izstrādāto un iesniegto dziļumu atjaunošanas darbu shēmu ar iezīmētām grunts
ņemšanas darba šķērsgriezuma iecirkņa robežām, kas tiek pievienota šim Līgumam un ir tā
neatņemama sastāvdaļa (pielikums Nr.1,), izmantojot _(tehnikas nosaukums)__. Dziļumu
atjaunošanas darbu shēmā iezīmētajā kuģu kanāla rajonā padziļināšana jāveic līdz atzīmei
mīnus 8,0m ar pieļaujamo padziļinājumu 0,3m, nogāzes 1:3. Iecirkņos “Dienvidu kabata”
un
“Ziemeļu kabata” atjaunot dziļumus līdz atzīmei mīnus 7,7m, pieļaujamais
pardziļinājums 0,3m, nogāzes 1:3.
1.2. Saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas Jūras administrācijas Hidrogrāfijas dienesta aprēķiniem ir
plānots izsmelt un izvietot __________ grunts novietnē līdz 20000m³ (divdesmit tūkstoši
kubikmetru) grunts (sanesu smilts un dūņas).
1.3. Padziļināšanas un grunts izvietošanas darbu veikšanas atļauja ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa.
2. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS NOTEIKUMI
2.1. Par visu šajā Līgumā paredzēto Darbu izpildi Pasūtītājs maksās Izpildītājam EUR
_________ (____________ eiro, ___ centi), tajā skaitā PVN ___, turpmāk tekstā “Līguma
summa”. Līguma summas aprēķins – darbu izmaksu tāme ir šī Līguma neatņemama
sastāvdaļa un ir noformēta, kā Līguma pielikums Nr.2.
2.2. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu EUR (5% apmērā no līguma summas), 3 (trīs) darba
dienu laikā no Līguma parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas brīža.
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2.3. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par paveiktajiem padziļināšanas darbiem 5 (piecu)
darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un attiecīgā rēķina
saņemšanas no Izpildītāja.
2.4. Visus maksājumus Izpildītājam, kas izriet no šī Līguma, Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz
Izpildītāja rēķinā norādīto norēķinu kontu.
2.5. Dīkstāve, kuru izraisīs tehnikas remonts, iekļauta Līguma summā un atsevišķi netiek
apmaksāta.
2.6. Ja darbu izpildes gaitā atklājas, ka darbu apjoms faktiski pārsniedz šī Līguma 1.2.punkta
noteikto, Puses sastāda divpusēju aktu, kas var kļūt par pamatu Līguma summas un darbu
izpildes termiņu izmaiņām.
3. DARBU IZPILDES TERMIŅI
3.1. Izpildītājs apņemas uzsākt darbus _______ dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža un pēc
Līguma 2.2.punkta nosacījumu izpildes.
3.2. Izpildītājs apņemas izpildīt darbus līdz 2017.gada ___._______.
3.3.Darbs tiek uzskatīts par izpildītu, kad Izpildītājs padziļināšanas darbu gaitā izsmels līdz 20000
m3 (divdesmit tūkstoši kubikmetru ) grunts, kas tiek apstiprināts ar Latvijas jūras
administrācijas Hidrogrāfijas dienesta mērījumiem, kas veikti darba iecirkņa robežās un
papildus 30 metrus ārpus darba iecirkņa robežām. Darba izpildi Puses konstatē parakstot darba
pieņemšanas - nodošanas aktu.
4. DARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Izpildītājs un Pasūtītājs, saskaņā ar darba gaitā veiktajiem mērījumiem, kas veikti Pasūtītāja
klātbūtnē un apstiprināti ar izrakstiem no kuģa žurnāla un Latvijas jūras administrācijas
Hidrogrāfijas dienesta dziļumu mērījumiem, kas veikti darba iecirkņa robežās un papildus
30 metrus ārpus darba iecirkņa robežām, paraksta Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu
(formu Nr. 2) divos eksemplāros.
4.2. Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusēja parakstīšana ir pamats attiecīga rēķina
izrakstīšanai.
4.3. Darbam nav garantijas termiņa. Izpildītāja atbildība beidzas pēc darbu pieņemšanasnodošanas aktu parakstīšanas.
4.4. Izpildīto darbu pieņemšanas - nodošanas aktus paraksta:
(a)
no Pasūtītāja puses: Skultes ostas pārvaldnieks Igors Akulovs,
(b)

no Izpildītāja puses: SIA „_____________„ _____________________
5. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1.

Izpildītāja pienākums ir:

5.1.1. veikt Darbus, šajā Līgumā paredzētajā apjomā un termiņā, ievērojot Tāmi, Pasūtītāja
sagatavotās darba shēmas noteiktās prasības;
5.1.2. Darbus izpildīt ar (tehnikas nosaukums);
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5.1.3. nodrošināt Pasūtītāja pārstāvju brīvu un drošu piekļūšanu padziļināšanas tehnikai visā
Darbu izpildes laikā;
5.1.4. Darbu izpildes procesā ievērot Skultes ostas noteikumus, drošības tehnikas un
ugunsdrošības noteikumus un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti
ar padziļināšanas tehnikas darbu.
5.1.5. pēc Darbu izpildīšanas, kopā ar Pasūtītāju parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktu.
5.1.6. gadījumā, ja nav iespējams izpildīt Darbus atbilstoši Līgumam sakarā ar to, ka Pasūtītājs
nav veicis šajā Līgumā noteiktos pienākumus, savlaicīgi ziņot par to Pasūtītājam norādot
kādi pasākumi tam vēl jāveic;
5.1.7. nekavējoties ziņot Pasūtītājam par Līgumā neatrunātiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu
izpildes procesā un kas var radīt šķēršļus turpmākai Darbu un savlaicīgai izpildei;
5.1.12. Izpildītājs izpilda darbus darba šķērsgriezuma robežās, kuras ir iezīmētas darba shēmā.
5.1.13. Katru dienu iesniegt Pasūtītāja pārstāvim uz parakstu izpildīto darbu apjomu apkopojumu,
pēc pušu saskaņotas formas.
5.1.14. Darbu veikšanas laikā netraucēt kuģošanu Skultes ostā. Izpildītāja pienākums ir izpildīt
visus ostas kapteiņa rīkojumus, kuri saistīti ar kuģošanu Skultes ostā.
5.1.15. Visu darbu izpildei nodrošināt kvalificētu tehnisko personālu, veikt pasākumus, lai
nodrošinātu šī Līguma izpildē iesaistīto Izpildītāja padziļināšanas tehnikas jūrasspēju no
visiem viedokļiem, attiecībā uz padziļināšanas tehnikas korpusu, tās mehānismiem,
iekārtām, kā arī uz augstākminētās iekārtas dokumentāciju.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Izpildītājs nav atbildīgs par savu saistību izpildes kavējumiem šī Līguma darbības laikā
ciktāl šāds kavējums ir radies Pasūtītāja vainas dēļ.
Izpildītājs nodrošina ekipāžu ar pārtiku, tekošo apgādi un apmaksā šos izdevumus.
Izpildītājs organizē iespējamo rezerves detaļu ekspedēšanu un transportēšanu un apmaksā
šos izdevumus par saviem līdzekļiem.
Izpildītājs uzņemas atbildību par padziļināšanas tehnikas uzpildīšanu ar degvielu un
patstāvīgi apmaksā šos izdevumus.
6. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1.

Pasūtītājs ir tiesīgs:

6.1.1. jebkurā laikā apmeklēt Objektu;
6.1.2. veikt izmaiņas tehniskajā uzdevumā, punktā 2.1. minētās darba izmaksas tāmes robežās
par to iepriekš vienojoties ar Izpildītāju;
6.1.3. jebkurā laikā pieprasīt Izpildītājam un saņemt no Izpildītāja rakstisku informāciju par
darbu gaitu Objekta, termiņu ievērošanu, problēmām, kas Izpildītājam radušās Darbu
veikšanas laikā, kā arī jebkādas citas atskaites un paskaidrojumus, kas pēc Pasūtītāja
ieskata varētu būt nepieciešami saistībā ar Izpildītāja šajā Līgumā paredzēto saistību izpildi
un tās pārbaudi;
6.1.4. nepieciešamības gadījumā dot norādījumus Izpildītājam sakarā ar Darbu izpildi,
pamatojoties uz šo Līgumu un sagatavoto dokumentāciju.
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6.2.

Pasūtītāja pienākums ir:

6.2.1. Nodot Izpildītājam padziļināšanas darbu iecirkņa koordinātes, elektronisko karti dziļumu
mērījumu grunts smelšanas rajonā un tās izkraušanas rajonā, darbu shēmu, padziļināšanas
un grunts izvietošanas darbu veikšanas atļauju.
6.2.2. Sniegt pilnu un patiesu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama darbu
veikšanai.
6.2.3. Nodrošināt pietauvošanās piestātni par saviem līdzekļiem.
6.2.4. Meteoroloģisko apstākļu dēļ izsaukto dīkstāvju gadījumos, remonta gadījumā Pasūtītājs
ierāda piestātni bez maksas.
6.2.5. Nodrošināt, lai darba izpildes laikā būtu pieejams Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, kurš
veic būvuzrauga funkcijas, vai Pasūtītāja pārstāvis, kas risina visus ar Līguma izpildi
saistītos jautājumus;
6.2.6. Samaksāt Izpildītājam šajā Līgumā norunāto samaksu Līgumā paredzētajā kārtībā.
6.2.7. pieņemt no Izpildītāja izpildītos Darbus, parakstot Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu,
saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;

7. PUŠU ATBILDĪBA
7.1.

Katra Puse atbild otrai Pusei par tiešajiem zaudējumiem, kas radušies otras Puses vainas
dēļ sakarā ar šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

7.2.

Gadījumā, ja Darbi netiks uzsākti punktā 3.1. noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir jāmaksā
līgumsods 0.1 % apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet visu maksājamo
līgumsodu kopsumma par termiņa nokavējumiem nepārsniegs 50% (piecdesmit procentus)
no Līguma summas. Līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no summām, kuras saskaņā ar
šo Līgumu pienākas Izpildītājam.

7.3.

Gadījumā, ja Darbi netiks pabeigti līdz punktā 3.2. noteiktajam Darbu izpildes termiņam,
Izpildītājam ir jāmaksā līgumsods 0.1 % apmērā no Līguma summas par katru nokavēto
dienu, bet visu maksājamo līgumsodu kopsumma par termiņa nokavējumiem nepārsniegs
50% (piecdesmit procentus) no Līguma summas. Līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no
summām, kuras saskaņā ar šo Līgumu pienākas Izpildītājam.

7.4.

Ja Pasūtītājs nokavē šajā Līgumā paredzētos Līguma summas maksājumus, Pasūtītājs
maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru
nokavējuma dienu, bet nepārsniedzot 50% (piecdesmit procentus) no nokavētā maksājuma
summas.

7.5.

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma neizpildi, ja šī neizpilde
ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā,
kuru Puse nevarēja paredzēt pie Līguma noslēgšanas un novērst saprātīgiem līdzekļiem.
Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas
parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība un jebkuri citi
apstākļi, kas nav pakļauti saprātīgai kontrolei, kurus ietekmētā Puse nevar novērst ar
pienācīgu centību vai izmantojot pienācīgus līdzekļus. Ja kāda no Pusēm uzskata, ka tās
saistību izpildi ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, tai nekavējoties par to rakstveidā
jāpaziņo otrai Pusei, sniedzot nepieciešamo informāciju un jāveic visi saprātīgi iespējamie
pasākumi, lai mazinātu iespējamos otras Puses zaudējumus. Ja nepārvaramas varas apstākļi
turpinās ilgāk kā 2 (divus) mēnešus jebkurai no Pusēm ir tiesība vienpusēji izbeigt šo
Līgumu ar rakstisku paziņojumu otrai Pusei 10 (desmit) dienas pirms atkāpšanās no
Līguma saistību izpildes.
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8. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA
8.1.

Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses.

8.2.

Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir pienācīgi izpildījušas visas savas šajā Līgumā
paredzētās saistības, vai līdz brīdim, kad Līgums saskaņā ar tā noteikumiem tiek izbeigts.
9. LĪGUMA IZBEIGŠANA

9.1.

Līgums var tikt izbeigts tikai šajā Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā.

9.2.

Izpildītājam ir tiesības pārtraukt uzsāktos darbus un ar vienpusēju rakstisku paziņojumu
Pasūtītājiem atkāpties no šī Līguma gadījumā, kas paredzēts šī Līguma 7.5.punktā.

9.3.

Pasūtītājiem ir tiesības ar vienpusēju rakstisku paziņojumu Izpildītājam atkāpties no šī
Līguma gadījumā, ka paredzēts šī Līguma 7.5.punktā.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, ja tiek konstatēts, ka Izpildītājs
neveic vai veic nekvalitatīvi šajā Līgumā atrunātos Darbus.
Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītāji norēķinās ar Izpildītāju par izpildītajiem un
Pasūtītāju pieņemtajiem Darbiem.

9.4.
9.5.

10. PIEMĒROJAMIE LIKUMI UN STRĪDU IZSKATĪŠANA
10.1. Šis Līgums sastādīts un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.
10.2. Visi strīdi sakarā ar šo Līgumu tiek izskatīti Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja 30 (trīsdesmit)
dienu laikā vienošanos panākt nav izdevies, strīdīgie jautājumi atbilstoši spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem var tikt nodoti izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.
11. KONFIDENCIALITĀTE
11.1. Neviena no pusēm nav tiesīga pārdot savas tiesības un pienākumus pēc Līguma trešajai
personai bez otras puses piekrišanas.
11.2. Nevienai no pusēm nav tiesības nodot informāciju par Līguma saturu bez otras puses
piekrišanas.
12.
LĪGUMA GROZĪJUMI
12.1. Līgums var tikt grozīts vai papildināts tikai Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.
12.2. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc abpusējas
parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
13. CITI NOTEIKUMI
13.1. Līgums sastādīts 2 (divos) vienādos eksemplāros latviešu valodā, abiem Līguma
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, katra puse saņem pa vienam Līguma
eksemplāram.
13.2.Līgumam ir sekojoši pielikumi, kuru veido tā neatņemamu sastāvdaļu:
Pielikums Nr. 1
Pielikums Nr. 2
Pielikums Nr. 3

Dziļumu atjaunošanas darbu shēma;
Darbu izmaksu tāme;
Padziļināšanas darbu veikšanas un grunts izvietošanas atļauja.
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14. PUŠU REKVIZĪTI:

PASŪTĪTĀJS:
Skultes ostas pārvalde
Upes iela 41, Saulkrastu nov, Saulkrastu pag., LV-2161, Latvija
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000462022
Bankas konts:
Banka AS „SEB Banka”
Norēķinu konts: LV67UNLA0050014779729
Kods: UNLALV2X.
IZPILDĪTĀJS:
SIA „________________„
___________________________
Reģ. Nr. ___________
PVN: ________________
Banka: _____________________
Konts: _______________________
Kods: _______________________

Pasūtītājs:

Izpildītājs:

2017.gada __.____________

2017.gada __._______________

Skultes Ostas pārvalde

SIA „_____________”

___________ Igors Akulovs

__________________
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