
 

 

                                   

 

31.08.2020.                                                                                                       Zvejniekciemā 

 

CENU APTAUJA 

 „ Pievedcela pārbūve Skultes ostā” ar ID Nr. SOP2020/22 EJZF 

 

1. Pasūtītājs 

Pasūtītāja nosaukums: Skultes ostas pārvalde 

Juridiskā adrese Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu nov., Saulkrastu pag. 

Reģistrācijas numurs LV 90000462022 

Kontaktpersona par 

dokumentāciju 

Pārvaldnieks Igors Akulovs T. +371 26495374 

e-pasta adrese skulte@skulteport.lv 

Darba laiks P. 8.00 – 17.00 

O. 8.00 – 17.00 

T. 8.00 – 17.00 

C. 8.00 – 17.00 

P. 8.00 – 17.00  

Pusdienas pārtraukums 12.00 – 12.30 

2.Iepirkuma priekšmets 

2.1. Pievedceļa pārbūve Skultes ostā saskaņā ar darbu apjomiem (3.pielikums). 

 

3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks. 

3.1. Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2020.gada 09.oktobris plkst. 16:00, nosūtot 

elektroniski uz e-pasta adresi – skulte@skulteport.lv, vai iesniedzot Skultes ostas pārvaldē, 

Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu nov., Saulkrastu pag. personīgi vai atsūtot pa pastu. 

4. Līguma nosacījumi 

Līguma izpildes laiks – 2020. gada 15.decembris   

5.Apmaksas nosacījumi. 

Darbu apmaksas termiņš 10 (desmit) dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta 

parakstīšanas, atbilstoša rēķina saņemšanas. 

6.Prasības pretendentiem 

6.1. Pretendents reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (reģistrācijas 

faktu pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājaslapā 

www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv); 

6.2. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs (pretendenta tiesības veikt komercdarbību 

attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā pasūtītājs pārbauda Būvkomersantu 

reģistrā (https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_companies ). 

7. Iesniedzamie dokumenti 

7.1. Pieteikums dalībai cenu aptaujā, atbilstoši 1.pielikumam. 

7.2. Finanšu piedāvājums, atbilstoši 2. pielikumam.  

7.3. Tāme atbilstoši darbu apjomiem un 9.3.punktam. 

8. Piedāvājuma izvēles kritērijs 

8.1. Par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek atzīts tas 

pretendents, kura piedāvājums atbilst visām cenu aptaujas noteikumu prasībām un ir ar 

viszemāko līgumcenu.  

8.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad tiek lemts vai piešķirt līguma slēgšanas 

tiesības nākamam pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu. 

mailto:skulte@skulteport.lv
http://www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv
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8.3.Ja nav iesniegts neviens cenu aptaujas noteikumu prasībām atbilstošs piedāvājums vai ir 

cits objektīvi pamatots iemesls, pasūtītājam ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un cenu aptauju 

pārtraukt.  

9. Finanšu piedāvājums 

9.1. Pretendentam finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumā 

norādītajai Finanšu piedāvājuma formai. Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar 

darba apjomu izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, t.sk., izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā, 

iespējamo sadārdzinājumu.  

9.2. Finanšu piedāvājumā cenu norāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda 

pievienotās vērtības nodokļa summu un līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

9.3.Lokālās tāmes, kopsavilkums un koptāme, kas izstrādātas, atbilstoši darbu apjomiem, 

saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”. Lokālās tāmēs, kopsavilkumā 

un koptāmēs izmaksas aritmētiski jānoapaļo līdz diviem cipariem aiz komata. 

9.4.Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos 

sadārdzinājumus un citas cenu izmaiņas. Līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas 

maiņa, pamatojoties uz izmaksu izmaiņām. 

10.Cita informācija 

10.1. Ja Jūsu piedāvājums tiks akceptēts  Ostas pārvaldes kontaktpersona sazināsies ar 

piedāvājumā norādīto kontaktpersonu par līguma slēgšanu. 

 

 

 

 

Ar cieņu,  

Skultes ostas pārvaldnieks  ___________________    Igors Akulovs 
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Cenu aptaujas 

“Pievedcela pārbūve Skultes ostā” 

 ID Nr. SOP2020/22 EJZF 

1.pielikums 

 

 

 

PIETEIKUMS CENU APTAUJAI 

„ Pievedcela pārbūve Skultes ostā” ar ID Nr. SOP2020/22 EJZF 

 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta nosaukums:  

Reģistrācijas numurs:  

Juridiskā adrese:  

Pasta adrese:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

Vispārējā interneta adrese:  

 

Finanšu rekvizīti 

Bankas nosaukums:  

Bankas kods:  

Konta numurs:  

 

Informācija par pretendenta kontaktpersonu 

Vārds, uzvārds:  

Ieņemamais amats:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

 

 

 

Ar šo apliecinu savu dalību minētajā cenu aptaujā un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās 

noteikumiem, darbu veikšanas apjomiem, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie 

ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 

 

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa. 

 

 

Vārds, uzvārds:  

Amats:  

Paraksts:  

Datums:  
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Cenu aptaujas 

„ Pievedcela pārbūve Skultes ostā”  

 ID Nr. SOP2020/22 EJZF 

2.pielikums 
 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Iepazinušies ar cenu aptaujas „ Pievedcela pārbūve Skultes ostā” ar ID Nr. 

SOP2020/22 EJZF noteikumiem, mēs apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt darbus, saskaņā 

ar minētās cenu aptaujas prasībām par kopējo līgumcenu:  

 

 

   Nr.p.k. Darba nosaukums 
Līgumcena, EUR 

(bez PVN) 

 

1. 

  

„ Pievedcela pārbūve Skultes ostā”  

 

2.                         LĪGUMCENA, EUR bez PVN*  

3.                                                             PVN   

4.                         PAVISAM KOPĀ EUR ar PVN     

 
*Vērtējamais kritērijs 

 

 

Apliecinām, ka mūsu piedāvājumā ir iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas nodrošinās 

Pievedceļa pārbūvi Skultes ostā saskaņā ar darbu apjomiem. 

 

Tāme sastādīta atbilstoši izpildāmo darbu apjomiem un saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 

3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu 

noteikšanas kārtība"”. 

 

 

 

 

 

 

 

Pilnvarotās personas paraksts:  

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības 

nosaukums: 

 



 

 Cenu aptaujas 

„ Pievedcela pārbūve Skultes ostā”  

 ID Nr. SOP2020/22 EJZF 

3.pielikums 

  

Darbu apjomi 

 

 

Asfaltbetona seguma izbūve Skultes ostas teritorijā 

    

Nr.   Mēr- Darbu  

p.k. Izpildāmie darbi  vienība daudzums 

        

1.posms 

1 Izlīdzinošās frēzēšana hvid.=4cm biezumā m2 531 

2 Lietus ūdens kanalizācijas pieslēguma izbūve ar gūliju 10m kompl. 1 

3 Izildzinošās kārtas izbūve hvid.=4cm biezumā m2 531 

4 Asfaltbetona virskārtas izbūve h=4cm biezumā m2 531 

2.posms 

1 Esošās grunts norakšana, utilizēšana m2 320 

2 Lietus ūdens kanalizācijas pieslēguma izbūve ar gūliju 10m kompl. 1 

3 Betona apmaļu demontāža m 280 

4 Izlīdzinošās frēzēšana hvid.=2cm biezumā m2 756 

5 Izildzinošās kārtas izbūve hvid.=4cm biezumā m2 756 

6 Smilts pamatnes izbūve h=40cm biezumā m2 320 

7 Šķembu 0/45mm pamatnes izbūve h=15cm biezumā m2 1169 

8 Šķembu 0/32mm pamatnes izbūve h=10cm biezumā m2 320 

9 Asfaltbetona apakškārtas izbūve h=6cm biezumā m2 320 

10 Asfaltbetona virskārtas izbūve h=4cm biezumā m2 1169 

11 Šķembu 0/32mm pamatnes izbūve h=6cm biezumā m2 240 

12 

Piegādātājam jānodrošina projekta dokumentācijas sagatavošana, 
nepieciešamo saskaņojumu / būvatļaujas saņemšana Saulkrastu 
būvvaldē un būves nodošana ekspluatācijā. 

Kompl. 1 

 

 

Topogrāfijas fails : 

https://www.dropbox.com/s/66mxe1b5ec5at98/SkultesOsta_BeruzAleja.dwg?dl=0 

 

 

Objekta apskati var veikt iepriekš piesakoties un vienojoties par apskates laiku ar 

nolikuma 1.punktā norādīto kontaktpersonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/66mxe1b5ec5at98/SkultesOsta_BeruzAleja.dwg?dl=0

