
 

 

                                   

 

04.02.2021.                                                                                   Zvejniekciemā, Saulkrastu nov. 

 

CENU APTAUJA 

 „ Žoga izbūve Skultes ostas teritorijā” ar ID Nr. SOP2021/04 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 – 13.00 

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 2021.gada 18.februāris plkst. 12:00, 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 – 2021. gada 31.maijs   

5.Apmaksas nosacījumi. 

Avanss 5% no līguma summas. 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 ). 

6.3. Pretendents ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas 

spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu 

pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

a. vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba 

atļaujas vai tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī, 

b. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos 

noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par 

darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu. 

6.4. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta pretendenta saimnieciskā 

mailto:skulte@skulteport.lv
http://www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv
https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_companies
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darbība vai pretendents netiek likvidēts. 

6.5. Nav konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai 

dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 

Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu 

parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā 

kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Pasūtītājs pārbaudīs Valsts ieņēmumu dienesta 

publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto 

informāciju par Pretendentu un nolikuma 6.8. punkta apakšpunktos minētajām personām 

attiecībā uz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējo dienu un dienu, kad pieņemts lēmums 

par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.   

6.6. Pretendents ir sniedzis patiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai un sniedzis 

pieprasīto informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai. 

6.7. Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā1, jo tas 

nav bijis iesaistīts vai ar to saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma 

procedūras sagatavošanā tādā mērā, lai iegūtu konkurenci ierobežojošas priekšrocības.  

6.8. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz: 

a. Pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un 

visiem 

personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai 

personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), 

b. Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām, un uz 

Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamais darbu apjoms ir vienāds vai 

lielāks par 10% (desmit procentiem) no iepirkuma līguma vērtības. 

 

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. 

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 

 
1 Ja piegādātājs, tā darbinieks vai piegādātāja piedāvājumā norādītā persona ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem 

attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā, piegādātājs nav tiesīgs 

piedalīties nākamajos tā paša projekta posmos vai attiecīgajā iepirkuma procedūrā, ja minētie apstākļi šim 

piegādātājam dod priekšrocības šajā iepirkuma procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci. Ar iepirkuma projekta 

posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota gala rezultāta sasniegšanu. 
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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. 

 

 

 

Ar cieņu,  

Skultes ostas pārvaldnieks  ___________________    Igors Akulovs 
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Cenu aptaujas 

„ Žoga izbūve Skultes ostas teritorijā” 

 ID Nr. SOP2021/04 EJZF 

1.pielikums 

 

 

 

PIETEIKUMS CENU APTAUJAI 

„Žoga izbūve Skultes ostas teritorijā” ar ID Nr. SOP2021/04 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 

„ Žoga izbūve Skultes ostas teritorijā” 

 ID Nr. SOP2021/04 EJZF 

2.pielikums 
 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Iepazinušies ar cenu aptaujas „Žoga izbūve Skultes ostas teritorijā” ar ID Nr. 

SOP2021/04 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. 

  

„Žoga izbūve Skultes ostas teritorijā”  

 

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 

Žoga izbūvi Skultes ostas teritorijā 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 

„ Žoga izbūve Skultes ostas teritorijā” 

 ID Nr. SOP2021/04 EJZF 

3.pielikums 

  

Darbu apjomi 

 

 

Žoga izbūve Skultes ostas teritorijā 

 

Nr.  Izpildāmie darbi mērvienība skaits 

1 3D žogs 5mm h-2,0m, ar stabiem un  montāžu tek/m 520 

2 Mobilā barjera h-1.1m, cinkota tek/m 45 

3 

Bīdāmie vārti L-6m pulverkrāsoti, ar automātiku 

un montāžu, tai skaitā pamatu izbūve. 3D 

pildījums. (Caurlaides vārti. Vārtu noslodze 

intensīva – līdz 300 atvēršanas / aizvēršanas cikli 

diennaktī). 

gb 1 

4 

Divviru vārti L-6.1m pulverkrāsoti ar automātiku 

un montāžu. 3D pildījums. (Vārtu noslodze - 

vidēja). 

gb 1 

5 

Divviru vārti L-6.0m pulverkrāsoti bez 

automātikas, ar montāžu. 3D pildījums. 

(Vārtu noslodze - vidēja). 

gb 1 

6 

Gājēju vārtiņi, slēdzami, pulvekrāsoti, 3D 

pildījums. h-2m L-1m 
gb 2 

7 

Piegādātājam jānodrošina projekta dokumentācijas 

sagatavošana, nepieciešamo saskaņojumu / 

būvatļaujas saņemšana Saulkrastu būvvaldē un 

būves nodošana ekspluatācijā. 

kompl 1 

 

Darbu apjomi var tikt precizēti atbilstoši faktiski žoga uzstādītiem metriem, ņemot vērā 

tāmē uzradītās vienību izmaksas. 

 

Garantijas termiņš izpildītiem darbiem un materiāliem 36 mēneši 

 

Žoga un vārtu uzstādīšanas skices pievienotas pielikumā. (3lpp) 

 

Objekta apskate obligāta, to var veikt iepriekš piesakoties un vienojoties par apskates 

laiku ar nolikuma 1.punktā norādīto kontaktpersonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


