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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma procedūra
Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk – konkurss), kas tiek veikts saskaņā
ar Publisko iepirkuma likumu un šo nolikumu (turpmāk – nolikums).
1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs EDZL 2017/3 CEF.
1.3. Pasūtītājs
Pasūtītāja
nosaukums:
Juridiskā adrese:
Faktiskā adrese:
Reģistrācijas
numurs:
Tālruņa numurs:
Darba laiks:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa
līnijas”
Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Maskavas iela 12, Rīga, LV-1050
40103836785
66954242
Darba dienās no plkst. 08.30 līdz plkst. 17:00

1.4. Pretendents
Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu konkursā.
1.5. Iepirkuma komisija
Konkursu veic sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” (turpmāk
– SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”) iepirkumu komisija, kas ir izveidota ar 2017.gada
30 janvāra rīkojumu Nr. EDZL-03-1/20 “Par iepirkuma komisijas izveidošanu
iepirkumam “Izpēte par potenciālo elektromagnētisko ietekmi uz VAS “Latvijas gaisa
satiksme” ATM/CNS sistēmām Starptautiskajā lidostā “Rīga”, izveidojot Rail Baltica
dzelzceļa infrastruktūru un vilcienu kustību” (turpmāk – komisija).
1.6. Finansējums
Iepirkums tiek finansēts no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta
(EISI) projekta “1435 mm standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltic/Rail
Baltica attīstība koridors caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” finanšu līdzekļiem.
1.7. Pasūtītāja kontaktpersona
SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” Attīstības un sadarbības departamenta direktora
vietniece Marika Simanoviča, adrese: Maskavas iela 12, Rīga, LV-1050, tālr.
66954241 (e-pasta adrese: marika.simanovica@edzl.lv).
1.8. Informācija par iepirkuma priekšmetu
1.8.1. Iepirkuma priekšmets ir novērtējums par potenciālo elektromagnētisko ietekmi
uz VAS "Latvijas gaisa satiksme" ATM/CNS sistēmām Starptautiskajā lidostā
"Rīga", izveidojot Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūru un vilcienu kustību
(turpmāk arī – Pakalpojums) saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr. 2 “Tehniskā
specifikācija”/”Technical specification”. Pakalpojuma izpilde tiek veikta šādā
kārtībā:
1.8.1.1. Pēc ieinteresētā/-o Piegādātāja/-u pieprasījuma uz e-pasta adresi:
marika.simanovica@edzl.lv Pasūtītājs rīkos objekta apskati VAS “Latvijas
gaisa satiksme” telpās, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā, LV-1053 trešajā
nedēļā pēc paziņojuma par līguma publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja
mājas lapā: www.iub.gov.lv Pasūtītāja norādītajā laikā. Informāciju par
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objekta apskati Pasūtītājs publicēs savā mājas lapā www.edzl.lv pie atklāta
konkursa nolikuma 1 (vienu) nedēļu pirms objekta apskates. Ieinteresēto
piegādātāju dalība objekta apskatē nav obligāta.
1.8.1.2. Pretendentam
ir
jāiesniedz
Pasūtītājam
uz
e-pasta
adresi:
marika.simanovica@edzl.lv saraksts, kurā būtu norādīts, kāda informācija un
dokumenti Pretendentam būs nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai. Pasūtītājs
2 (divu) nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas sniedz atbildi, kāda
informācija un dokumenti ir Pasūtītāja rīcībā, papildus atbildi publicējot
Pasūtītāja mājas lapā www.edzl.lv. Informāciju un dokumentus, kuri nav
Pasūtītāja rīcībā, Pretendentam būs jāiegūst pašam, un to iegūšanas izmaksas
jāietver piedāvājuma cenā. Ja Pakalpojuma sniegšanas laikā Izpildītājs, ar
kuru noslēgts līgums, konstatēs, ka tam ir nepieciešama vēl kāda informācija
vai dokumenti Pakalpojuma sniegšanai, kuru tas nebūs norādījis sarakstā, tad
par to atbildība ir jāuzņemas Izpildītājam un šādas izmaksas Izpildītājam
papildus netiks segtas.
1.8.1.3. Pasūtītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Iepirkuma līguma spēkā
stāšanās dienas elektroniski nosūtīs Izpildītājam 1.8.1.2. punktā pieprasītos un
Pasūtītāja rīcībā esošos dokumentus.
1.8.1.4. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam ziņojuma projektu ne vēlāk kā 50
(piecdesmit) dienu laikā no Iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas un ne
vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā ierodas vizītē Rīgā to prezentēt
Pasūtītājam.
1.8.1.5. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai Gala ziņojuma
projektu ne vēlāk kā 75 (septiņdesmit piecu) dienu laikā no Iepirkuma līguma
spēkā stāšanās dienas. Pasūtītājs izskata un nosūta Izpildītājam informāciju
par nepieciešamajiem labojumiem un /vai precizējumiem Gala ziņojuma
projektā 1 (vienas) nedēļas laikā no Gala ziņojuma projekta saņemšanas
dienas.
1.8.1.6. Izpildītājs, pamatojoties uz Pasūtītāja sniegto informāciju par
nepieciešamajiem labojumiem un /vai precizējumiem Gala ziņojuma projektā,
sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Gala ziņojumu 90 (deviņdesmit) dienu laikā
no Iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas. Pēc Gala ziņojuma pieņemšanas
un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas Gala ziņojums tiks izmantots
“Starptautiskās lidostas “Rīga”” dzelzceļa stacijas, saistītās infrastruktūras un
estakādes būvprojekta izstrādē.
1.8.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
1.8.3. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
1.8.4. CPV kods: 73000000-2
1.8.5. Iepirkuma plānotā līgumcena: līdz 110 000 (viens simts desmit tūkstoši) EUR
bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
1.9. Līguma izpildes laiks un vieta
1.9.1. Līguma izpildes laiks: 90 (deviņdesmit) dienas no līguma spēkā stāšanās
dienas.
1.9.2. Līguma darbības laiks: līdz saistību pilnīgai izpildei.
1.9.3. Līguma izpildes vieta: Mārupes novads, Latvija.
1.10. Informācijas apmaiņas kārtība un konkursa nolikuma saņemšana
1.10.1. Pasūtītāja telpās ir caurlaides režīms, tāpēc Pretendentam jāpiesaka ierašanās
laiku vismaz 2 stundas iepriekš pa tālruni 66954242 vai 66954241.

3

1.10.2. Pasūtītājs publicē paziņojumu par līgumu atklātam konkursam “Izpēte par
potenciālo elektromagnētisko ietekmi uz VAS “Latvijas gaisa satiksme”
ATM/CNS sistēmām Starptautiskajā lidostā “Rīga”, izveidojot Rail Baltica
dzelzceļa infrastruktūru un vilcienu kustību” Iepirkumu uzraudzības biroja
mājas lapā: www.iub.gov.lv.
1.10.3. Informācijas apmaiņa starp komisiju un ieinteresētajiem piegādātājiem un
Pretendentiem notiek rakstveidā – pa pastu vai elektroniski, izmantojot
Pasūtītāja kontaktpersonas elektronisko pasta adresi.
1.10.4. Konkursa nolikums, nolikuma grozījumi un cita informācija par Konkursa
nolikumu tiek publicēta Pasūtītāja mājas lapā: www.edzl.lv.
1.10.5. Ja ieinteresētais piegādātājs laikus pieprasa papildu informāciju par nolikumā
iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai
Pretendentu atlasi, komisija to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas)
dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atbildes uz piegādātāju
pieprasījumiem sniegt papildu informāciju par nolikumu tiek nosūtītas
ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus tiek publicēta
Pasūtītāja mājas lapā: www.edzl.lv.
1.10.6. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot Pasūtītāja mājas lapā
publicētajai informācijai.
1.10.7. Visi ieinteresētie piegādātāji ar nolikumu var iepazīties bez maksas Pasūtītāja telpās
1.7. punktā norādītajā adresē katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 17:00, ierašanās
laiku saskaņojot ar Pasūtītāja kontaktpersonu pa tālruni 66954241 vismaz 2 (divas)
stundas iepriekš.
1.10.8. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt nolikumu drukātā veidā, komisija to
izsniedz ieinteresētajam piegādātājam 2 (divu) darbdienu laikā pēc tam, kad
saņemts attiecīgs pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka pieprasījums iesniegts
laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.10.9. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas
izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no
Konkursa rezultātiem.
1.11. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas kārtība
1.11.1. Piedāvājumus var iesniegt, sūtot pa pastu, vai personīgi SIA “Eiropas dzelzceļa
līnijas”, Maskavas ielā 12, Rīga, LV-1050, darbdienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un
no 13:00 līdz 16:45, līdz 2017.gada 13.aprīlim plkst. 10:00, iepriekš piesakoties pa
tālruni 66954242 vai 66954241. Pasta sūtījumi tiek uzskatīti par iesniegtiem laikā,
ja saņemti norādītajā adresē līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
1.11.2. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma
iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
1.11.3. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to
neatvērtu atdod vai nosūta pa pastu atpakaļ Pretendentam.
1.11.4. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”, Maskavas
ielā 12, Rīga, LV-1050, atklātā iepirkuma komisijas sēdē tūlīt pēc
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.11.5. Piedāvājumus atver atklātā iepirkumu komisijas sēdē to iesniegšanas secībā,
nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, piedāvāto
cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka
pieprasījuma komisija uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai
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finanšu piedāvājuma veidlapai norādīta piedāvātā cena, nodrošinot, ka netiek
izpausta informācija, kas nav vispārpieejama.
1.11.6. Piedāvājumu atvēršanas sēdē nosauktos datus pieraksta iesniegto piedāvājumu
atvēršanas lapā, kuru paraksta klātesošie komisijas locekļi. Piedāvājumu
atvēršanas lapas kopiju pēc pieprasījuma izsniedz vai nosūta Pretendentam.
1.12. Piedāvājuma noformējuma prasības
1.12.1. Piedāvājumus jāiesniedz aizlīmētā/aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras
jānorāda:
a) Pasūtītāja nosaukums un faktiskā adrese: SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”, Maskavas
iela 12, Rīga, LV-1050
b) Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
c) atzīme:
PIEDĀVĀJUMS ATKLĀTAM KONKURSAM
“Izpēte par potenciālo elektromagnētisko ietekmi uz VAS “Latvijas gaisa
satiksme” ATM/CNS sistēmām Starptautiskajā lidostā “Rīga”, izveidojot Rail
Baltica dzelzceļa infrastruktūru un vilcienu kustību”
Identifikācijas Nr. EDZL 2017/3 CEF
Neatvērt līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 2017.gada 13.aprīļa plkst.
10:00”.
1.12.2. Piedāvājums sastāv no šādām daļām:
a) pieteikums dalībai Konkursā;
b) Pretendenta kvalifikācijas dokumenti;
d) tehniskais piedāvājums;
e) finanšu piedāvājums.
1.12.3. Pretendents iesniedz 1 (vienu) piedāvājuma oriģinālu datordrukā ar atzīmi
“ORIĢINĀLS” un 1 (vienu) kopiju ar atzīmi “KOPIJA”. Ja piedāvājuma
kopija atšķirsies no piedāvājuma oriģināla, komisija ņems vērā piedāvājuma
oriģinālu. Piedāvājums ir jāiesniedz arī elektroniskā formā uz elektroniskā
datu nesēja ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā, bet
finanšu piedāvājums jāiesniedz Microsoft Office Excel formātā. Elektroniskā
formā iesniegtajam piedāvājumam ir jābūt pieejamām izdrukas funkcijai un
dokumentiem, kuru autors ir Pretendents, teksta meklēšanas funkcijai.
Elektroniskajam datu nesējam, kas satur piedāvājumu elektroniskā veidā, jābūt
ievietotam nolikuma 1.12.1.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē/
iepakojumā.
1.12.4. Piedāvājumam jābūt satura radītājam, kurā atsevišķi norādīta katra
piedāvājuma dokumentu daļa.
1.12.5. Piedāvājuma dokumentiem, izņemot piedāvājuma nodrošinājumu, ir jābūt
cauršūtiem (caurauklotiem), tā lai dokumentu lapas nebūtu iespējams atdalīt,
nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures
cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras
norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina piegādātāja
paraksta tiesīgā persona vai tās pilnvarota persona. Uz uzlīmes jābūt lapu
skaitam, Pretendenta pārstāvja amata nosaukumam, parakstam un tā
atšifrējumam (iniciālis un uzvārds). Piedāvājumā lapām jābūt sanumurētām
atbilstoši pievienotajam satura rādītājam.
1.12.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem datorrakstā,
bez
svītrojumiem,
papildinājumiem,
neatrunātiem
labojumiem,
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aizkrāsojumiem vai dzēsumiem. Ja ir izdarīti kādi labojumi, tiem jābūt
atrunātiem atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos
Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām
prasībām.
1.12.7. Piedāvājumā vai pēc komisijas pieprasījuma iesniedz dokumentu oriģinālus,
kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt
izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā likumam, bet ārvalstī
izsniegtam publiskam dokumentam jābūt legalizētam vai apliecinātam
(apostille) atbilstoši Dokumentu legalizācijas likuma prasībām. Prasība par
ārvalstī izsniegta publiska dokumenta legalizāciju vai apliecināšanu (apostille)
neattiecas uz Eiropas Savienībā, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices
Konfederācijā izsniegtu publisku dokumentu.
1.12.8. Piedāvājums jāsagatavo angļu valodā vai latviešu valodā. Citā valodā
sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts
tulkojums angļu valodā vai latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta
2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi
dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību
oriģinālam atbild Pretendents.
1.12.9. Dokumentu kopijas sagatavo un noformē saskaņā ar Dokumentu juridiskā
spēka likumu un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem
Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Ja komisijai
rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai
Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.
1.12.10. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu
atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja
viss piedāvājums ir caurauklots.
1.12.11. Piedāvājumu jāparaksta Pretendenta paraksta tiesīgai personai vai tās
pilnvarotai personai, pievienojot attiecīgu pilnvaru piedāvājuma
parakstīšanai un tajā esošo dokumentu atvasinājumu un tulkojuma pareizības
apliecināšanai.
1.12.12. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad piedāvājumu paraksta
visas personas, kas ietilpst piegādātāju apvienībā vai piegādātāju apvienības
pilnvarotais pārstāvis.
1.12.13. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus nolikuma ietvertos
nosacījumus;
1.12.14. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti Pretendentam.
1.13. Cita informācija
1.13.1. Visi iesniegtie piedāvājumi līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmes sākumam
tiek glabāti aizlīmētos iepakojumos/iepakojumos. Priekšlaicīga iepakojumu
atvēršana nav pieļaujama.
1.13.2. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un
iesniegšanu.
1.13.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tai iepirkuma līguma slēgšanas
tiesību iegūšanas gadījumā, ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas
reģistrēt personālsabiedrību 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Publisko
iepirkumu likuma 67.panta ceturtajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām.
1.13.4. Nolikums, izņemot tehnisko specifikāciju, tiek sagatavots latviešu valodā ar
tulkojumu angļu valodā. Nolikumam, izņemot tehnisko specifikāciju, latviešu
valodā ir prioritāte, ja tiek konstatēta pretruna starp Nolikuma tekstu latviešu
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valodā un angļu valodā. Tehniskā specifikācija tiek sagatavota tikai angļu
valodā, jo aviācijā angļu valodai ir noteikts oficiālās aviācijas valodas statuss
(Čikāgas konvencija, ICAO 10.pielikums), un tehniskā specifikācija angļu
valodā nodrošinās pretendentiem nepārprotamu iepirkuma priekšmeta un
tehnisko prasību izpratni.
2.

Piedāvājuma nodrošinājums
Piedāvājuma nodrošinājums netiek paredzēts.

3.

Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti

3.1. Piedāvājumā ir jāiekļauj dokumenti šādā secībā:
3.1.1. titullapa ar nosaukumu “Piedāvājums iepirkumam EDZL 2017/3 CEF “Izpēte par
potenciālo elektromagnētisko ietekmi uz VAS “Latvijas gaisa satiksme”
ATM/CNS sistēmām Starptautiskajā lidostā “Rīga”, izveidojot Rail Baltica
dzelzceļa infrastruktūru un vilcienu kustību” un Pretendenta nosaukums;
3.1.2 satura rādītājs ar lapu numerāciju;
3.1.3 pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar nolikuma 1.pielikumā pievienoto
formu;
3.1.4 pilnvara, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, kas nav
Pretendenta likumiskais pārstāvis (paraksta tiesīgā persona);
3.1.5 ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, jāiesniedz visu iesaistīto
pušu parakstīta vienošanās par kopīgu dalību Konkursā, kurā būtu norādīts:
3.1.5.1. apliecinājums, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki būs solidāri
atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi, gadījumā ja Pretendents iegūs
līguma slēgšanas tiesības;
3.1.5.2. katra piegādātāju apvienības dalībnieka līdzdalības apjoma sadalījums,
norādot, atbildības apjomu, lomu sadalījumu un izpildāmos darbus;
3.1.5.3. pilnvarojumu piegādātāju apvienības dalībniekam, kurš pārstāvēs visus
apvienības dalībniekus;
3.1.5.4. apliecinājumu, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas
iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tā līdz iepirkuma līguma
noslēgšanai apvienosies un reģistrēs reģistrācijas iestādē
personālsabiedrību 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Publisko
iepirkumu likuma 67.panta ceturtajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa
beigām.
3.1.6. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas jāiesniedz saskaņā ar nolikuma
5.punktu.
3.1.7. Ja Pretendents balstās uz citu personu spējām, lai izpildītu kvalifikācijas
prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai,
saimnieciskajam un finanšu stāvoklim vai tehniskajām un profesionālajām
spējām, katras personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, parakstīts
apliecinājums par piedalīšanos konkursā un, ja tiks noslēgts iepirkuma
līgums, par iesaistīšanos iepirkuma līguma izpildē un par resursiem, kādi tiks
nodoti Pretendenta rīcībā, kā arī sniedz šādu informāciju:
3.1.7.1. Komersantam - nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi,
vai fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi;
3.1.7.2. nolikumā prasīto informāciju par tām kvalifikācijas prasībām, kuru
izpildē Pretendents balstās uz citas personas iespējām.
3.1.7.3. Ja Pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai izpildītu
kvalifikācijas prasības saimnieciskajam un finanšu stāvoklim, šai
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personai būs jāuzņemas solidāra atbildība ar Pretendentu par
iepirkuma līguma izpildi.
3.1.8. Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus līguma izpildei,
apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju, kuru sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir 20 procenti un vairāk no kopējās līguma vērtības,
saraksts, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 5.pielikuma formai. Par katru
apakšuzņēmēju jānorāda:
3.1.8.1. katra apakšuzņēmēja nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs,
adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, nododamās līguma daļas
apraksts un apjoms procentos un jāpievieno finanšu aprēķins, kas
norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību;
3.1.8.2. katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei
nododamo līguma daļu.
3.1.9. Tehniskais piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 6.punktu);
3.1.10. Finanšu piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 7.punktu).
4. Pretendentu izslēgšanas noteikumi
4.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības konkursā, kā arī neizskata
Pretendenta piedāvājumu, ja uz Pretendentu attiecas Publisko iepirkumu likuma
39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.punktā minētie Pretendentu
izslēgšanas noteikumi:
4.1.1. Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēt
tiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu
darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas
spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par
vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
4.1.1.1. noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai
tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā
vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos
nodarījumos,
4.1.1.2. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība
kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana,
prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar
ietekmi,
4.1.1.3. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana
4.1.1.4. terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma
draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai,
4.1.1.5. cilvēku tirdzniecība,
4.1.1.6. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;
4.1.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu
pārkāpumā, kas izpaužas kā:
4.1.2.1. vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās
darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības
dalībvalstī,
4.1.2.2. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu
informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par
personām, kuras uzsāk darbu;
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4.1.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu
konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās,
izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību
pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Pretendentu ir
atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.
4.1.4. Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta
saimnieciskā darbība, Pretendents tiek likvidēts.
4.1.5. Ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai
lēmuma par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
pieņemšanas dienā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā
pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem Pretendentiem
Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā
informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku
datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā;
4.1.6. Iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks),
iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar Pretendentu Publisko
iepirkumu likuma 23.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda
Pretendenta izvēlē un Pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk
Pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;
4.1.7. Pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, jo
tas vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras
sagatavošanā saskaņā ar šā Publisko iepirkumu likuma 11.panta ceturto daļu un to
nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem un Pretendents nevar pierādīt,
ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras
sagatavošanā neierobežo konkurenci;
4.1.8. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko
iepirkumu likuma 39.¹ panta noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām
Pretendenta kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
4.2. Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:
4.2.1. No dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora
priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums
saistībā ar 39. 1 panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta „a” apakšpunktā
(nolikuma 4.1.1. un 4.1.2.1. punkts) minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;
4.2.2. No dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas
kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar 39. 1 panta pirmās daļas
2.punkta „b” apakšpunktā un 3.punktā (nolikuma 4.1.2.2. un 4.1.3.punkts)
minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12
mēneši.
4.3. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 9.punktam uz
personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi
39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3, 4.,5., 6. vai 7.punktā minētie nosacījumi.
4.4. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 10.punktam uz
Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās līguma vērtības, ir
attiecināmi 39.1panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētie
nosacījumi.
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Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 11.punktam uz
Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi 39.1panta pirmās
daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētie nosacījumi.
4.6. Pārbaude par Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā noteikto Pretendenta
izslēgšanas gadījumu esamību tiek veikta attiecībā uz katru Pretendentu, kuram
atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles
kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
4.7. Lai pārbaudītu, vai Pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir
personālsabiedrība vai Pretendenta norādītais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās līguma vērtības, vai
Pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu tā
kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām, nav izslēdzams no dalības iepirkuma
procedūrā Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un
7.punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi
dzīvojošu personu izmanto Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu.
4.8. Pasūtītājs atkarībā no informācijas sistēmās veiktās pārbaudes rezultātiem:
4.8.1. neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka
Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu
dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas
datumā ievietoto informāciju Pretendentam vai Publisko iepirkumu likuma
39.1panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minētajai personai piedāvājuma
iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
4.8.2. informē Pretendentu par to, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā
saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes
pēdējās datu aktualizācijas ievietoto informāciju Pretendentam vai Publisko
iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minētajai personai
piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums
par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz
150 euro, Pasūtītājs nosaka termiņu – 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai
nosūtīšanas dienas – apliecinājuma iesniegšanai par to, ka Pretendentam
piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā nebija nodokļu parādu, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz
150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs Pretendentu
izslēdz no dalības iepirkumā. Pretendents lai apliecinātu, ka tam, kā arī Publisko
iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minētajai personai
nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 euro, šajā punktā minētajā termiņā
iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja:
4.8.2.1. apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās
deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka
šai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
4.8.2.2. pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējās dienas vai arī dienas,
kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas
4.5.
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4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

tiesību piešķiršanu, Valsts ieņēmumu dienesta izdota lēmuma kopiju
par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai
vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu
kopiju, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu
neesamību.
Ja Pasūtītājs konstatē, ka apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir
vismaz 20 procenti no kopējās līguma vērtības, vai persona, uz kuras iespējām
Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām, atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1panta
pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, tas
pieprasa, lai Pretendents nomaina attiecīgo personu. Ja Pretendents 10 darbdienu
laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus
par jaunu 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 Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā.
Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta Pretendenta valdes vai padomes locekli,
pārstāvēt tiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt
Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo
ārvalstī, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu, vai Publisko
iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minēto personu, kas
reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma
39.1panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, Pasūtītājs, izņemot
Publisko iepirkumu likuma 39.1panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu,
pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas
apliecina, ka uz Latvijā reģistrēta Pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēt
tiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu
darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai
uz Pretendentu, vai Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 9., 10. un
11.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā
daļā minētie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Pasūtītājs nosaka ne īsāku par
10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais
Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no
dalības iepirkuma procedūrā.
Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents
var apliecināt, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas
noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu,
ka uz šo Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā
noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta
došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, ar paša Pretendenta vai citas
Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu
kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai
kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās
dzīvesvietas) valstī.
Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana atbilstoši Publisko
iepirkumu likuma 39.3panta prasībām:
4.12.1. Ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir
personālsabiedrība, atbilst šā likuma 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6.
vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, Pretendents to norāda
piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma
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slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā
kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma
atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem
tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai
pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu
atkārtošanos nākotnē.
4.12.2. Ja Pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, Pasūtītājs izslēdz
attiecīgo Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu
Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai
7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.
4.12.3. Pasūtītājs izvērtē Pretendenta vai personālsabiedrības biedra, ja Pretendents
ir personālsabiedrība, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā
noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus.
Pasūtītājs var prasīt attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomas
kompetentām institūcijām atzinumus par Pretendenta veikto pasākumu
pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu
novēršanai nākotnē.
4.12.4. Ja Pasūtītājs veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības
atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņem lēmumu
neizslēgt attiecīgo Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Ja veiktie
pasākumi ir nepietiekami, Pasūtītājs pieņem lēmumu izslēgt Pretendentu
no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.
4.13. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likuma noteiktajos
gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti
ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
4.14. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta pieņemšana:
4.14.1. Pasūtītājs pieņems Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā
sākotnējo pierādījumu atbilstībai Konkursā noteiktajām Pretendenta
kvalifikācijas prasībām. Ja Pretendents izvēlēsies iesniegt Eiropas vienoto
iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst Konkursā
noteiktajām Pretendenta kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz
šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās,
lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa dokumentos noteiktajām
prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu
vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Ja Pretendents
ir piegādātāju apvienība pretendentam jāiesniedz atsevišķu Eiropas vienoto
iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.
4.14.2. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras
dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina,
ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
4.14.3. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus
nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7,
ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras
dokumentam, un tā pieejama: http://www.iub.gov.lv/lv/node/587.
5. Pretendentu kvalifikācijas prasības
5.1. Pretendentiem jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām attiecībā uz
Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, saimnieciskajam un
finanšu stāvoklim vai tehniskajām un profesionālajām spējām un jāiesniedz šādi
dokumenti:
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Nr.p.k.
1.
1.1.

1.2.

2.

Kvalifikācijas prasības Pretendentiem
Prasības
Pretendenta
atbilstībai
profesionālās darbības veikšanai
Pretendents
saimnieciskās
darbības
veikšanai ir reģistrēts atbilstoši normatīvo
aktu prasībām.
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību
un visiem personālsabiedrības biedriem
(ja
piedāvājumu
iesniedz
personālsabiedrība)
vai
visiem
piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja
piedāvājumu
iesniedz
piegādātāju
apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem vai
personām, uz kuru iespējām, Pretendents
balstās, lai izpildītu kvalifikācijas
prasības attiecībā uz Pretendenta
atbilstību
profesionālās
darbības
veikšanai, saimnieciskajam un finanšu
stāvoklim
vai
tehniskajām
un
profesionālajām iespējām (ja Pretendents
plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai
personas, uz kuru iespējām Pretendents
balstās).
Pretendenta
amatpersonai,
kas
parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir
paraksta (pārstāvības) tiesības.
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību
un visiem personālsabiedrības biedriem
(ja
piedāvājumu
iesniedz
personālsabiedrība)
vai
visiem
piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja
piedāvājumu
iesniedz
piegādātāju
apvienība), kā arī personām, uz kuru
iespējām, Pretendents balstās lai izpildītu
kvalifikācijas prasības attiecībā uz
Pretendenta
atbilstību profesionālās
darbības veikšanai, saimnieciskajam un
finanšu stāvoklim vai tehniskajām un
profesionālajām spējām (ja Pretendents
plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai
personas, uz kuru iespējām Pretendents
balstās).

Prasības Pretendenta tehniskajām un
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Iesniedzamie dokumenti
Latvijas Republikā reģistrētiem
Pretendentiem – Pasūtītājs iegūst
informāciju publiski pieejamās datu
bāzēs par to, vai Pretendents ir
reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
Ārvalstu
Pretendents
iesniedz
kompetentas
attiecīgās
valsts
institūcijas izsniegtu dokumentu
(oriģināls vai kopija), kas apliecina,
ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši
normatīvo
aktu
prasībām
(Pretendentam ir rīcībspēja un
tiesībspēja)

Latvijas Republikas Pretendentiem Pasūtītājs pārliecināsies publiski
pieejamās datu bāzēs par to, ka
Pretendenta amatpersonai, kas
parakstījusi
Piedāvājuma
dokumentus,
ir
paraksta
(pārstāvības) tiesības.
Ārvalstu Pretendentiem jāiesniedz
kompetentas
attiecīgās
valsts
institūcijas izsniegta dokumenta
oriģināls vai kopija, kas apliecina,
ka Pretendenta amatpersonai, kas
parakstījusi
Piedāvājuma
dokumentus vai izdevusi pilnvaru
parakstīt Piedāvājuma dokumentus,
ir paraksta (pārstāvības) tiesības.
Ja
Piedāvājuma
dokumentus
paraksta persona, kurai nav paraksta
(pārstāvības) tiesības, Pretendentam
jāiesniedz amatpersonas ar paraksta
tiesībām izdots pilnvarojums citai
personai parakstīt Piedāvājuma
dokumentus, ja tos parakstīs šī
pilnvarotā persona.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

profesionālajām spējām
Pretendentam ir kvalitātes vadības
sistēma, kas atbalsta aeronavigācijas datu
un
aeronavigācijas
informācijas
ģenerēšanu, sagatavošanu, uzglabāšanu,
apdari, apstrādi, pārsūtīšanu un izplatīšanu
un kas atbilst prasībām, kas ir noteiktas
2010.gada 26.janvāra Komisijas Regulā
(ES) Nr. 73/2010, ar ko nosaka prasības
attiecībā uz aeronavigācijas datu un
aeronavigācijas informācijas kvalitāti
vienotajā Eiropas gaisa telpā.

EN ISO 9001 sertifikāta kopija, ko ir
izdevusi
attiecīgi
akreditēta
organizācija, vai cits pierādījums, kā
noteikts
2010.gada
26.janvāra
Komisijas
Regulas
(ES) Nr.
73/2010, ar ko nosaka prasības
attiecībā uz aeronavigācijas datu un
aeronavigācijas
informācijas
kvalitāti vienotajā Eiropas gaisa
telpā, VII Pielikuma A daļā,
apstiprinot, ka Pretendenta kvalitātes
pārvaldības sistēma atbilst prasībām,
kas ir noteiktas Regulā.
Pretendents ir sertificēts konvenciālo Eiropas
Savienības
dalībvalsts
lidojumu procedūru projektēšanā (ILS, civilās aviācijas uzraudzības iestādes
VOR/DME).
izdota sertifikāta kopija.
Angliski - Certificate for Conventional
Flight
Procedure
Design
(ILS,
VOR/DME).
Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu Aizpildīta un parakstīta Pretendenta
laikā (2014., 2015., 2016. un 2017.gadā pieredzes tabula, kas sagatavota
līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu un
pieredze novērtējumu veikšanā vismaz 4 pievienotas vismaz 2 (divas)
(četrās) lidostās, no kurām vismaz 2 pozitīvas klientu atsauksmes par
(divas) ir lielās lidostas (vairāk kā 100 tabulā
norādītiem
Pretendenta
ielidošanas/izlidošanas operāciju dienā), pabeigtiem novērtējumiem.
kurās
veikti
visaptveroši
elektromagnētiskās ietekmes novērtējumi
(modelī iekļaujot vismaz 3 (trīs)
objektus), kuru katra novērtējuma
līgumcena nav mazāka par EUR 100 000
(viens simts tūkstotis) bez PVN.
Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu Aizpildīta un parakstīta Pretendenta
laikā (2014., 2015., 2016. un 2017.gadā pieredzes tabula, kas sagatavota
līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu un
pieredze vismaz 1 (viena) dzelzceļa pievienota pozitīva atsauksme par
elektromagnētiskās ietekmes novērtējuma tabulā norādīto Pretendenta pabeigto
uz aeronavigācijas NAV un/vai SUR novērtējumu.
un/vai COM sistēmām veikšanā un kura
līgumcena nav mazāka par EUR 100 000
(viens simts tūkstotis) bez PVN.
Pretendenta rīcībā ir vai uz iepirkuma Pretendenta apliecinājums, ka viņa
līguma
noslēgšanas
brīdi
būs rīcībā ir vai uz iepirkuma līguma
izmantojams Eiropas Parlamenta un noslēgšanas brīdi būs izmantojams
Padomes Regulai (EK) Nr. 552/2004 Eiropas Parlamenta un Padomes
(2004. gada 10.marts) par Eiropas gaisa Regulai (EK) Nr. 552/2004 (2004.
satiksmes pārvaldības tīkla savietojamību gada 10.marts) par Eiropas gaisa
atbilstošs elektromagnētiskās izpētes satiksmes
pārvaldības
tīkla
simulācijas instruments.
savietojamību
atbilstošs
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2.6.

Līguma izpildei Pretendentam ir 3 (trīs)
speciālisti, kuriem katram ir augstākā
radioinženiera
izglītība
CNS/ATM
specializācijā un kuriem iepriekšējo 3
(trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. un
2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas
dienai) ir šāda pieredze:
2.6.1. vienam speciālistam vismaz 3 (trīs)
novērtējumu veikšanā aeronavigācijas
NAV sistēmām;
2.6.2. vienam speciālistam vismaz 3 (trīs)
novērtējumu veikšanā aeronavigācijas
SUR sistēmām;
2.6.3. vienam speciālistam vismaz 3 (trīs)
novērtējumu veikšanā aeronavigācijas
COM sistēmām.
Minēto speciālistu funkciju var pildīt viens
vai divi speciālisti, ja tam/tiem ir izglītība
un pieredze, kas aptver visas 2.6. punktā
noteiktās prasības.

elektromagnētiskās
izpētes
simulācijas instruments
Aizpildīta un parakstīta Pretendenta
speciālistu CV veidlapa, kas
sagatavota saskaņā ar Nolikuma
4.pielikumu, klāt pievienojot katra
speciālista izglītību apliecinoša
dokumenta kopiju.

6.
Tehniskais piedāvājums
6.1. Tehnisko piedāvājumu Pretendentam ir jāiesniedz atbilstoši Tehniskajai
specifikācijai/Technical specification (nolikuma 2.pielikums).
6.2. Tehnisko piedāvājumu paraksta Pretendenta likumiskais pārstāvis (paraksta tiesīgā
persona) vai tā pilnvarotā persona.
6.3. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu tehniskā piedāvājuma variantu.
7.
Finanšu piedāvājums
7.1. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši nolikumam pievienotajai finanšu
piedāvājuma formai (nolikuma 6.pielikums).
7.2. Finanšu piedāvājumā visas cenas jānorāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības
nodokļa (turpmāk – PVN).
7.3. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu finanšu piedāvājuma variantu.
7.4. Papildus finanšu piedāvājumam Pretendentam jāiesniedz arī izdrukas no Valsts
ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par Pretendenta un tā
piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju (ja tādi paredzēti) vidējām stundas tarifa
likmēm profesiju grupās pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada
ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Gadījumā, ja Valsts
ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas pārskatā par attiecīgo
periodu konstatētas neatbilstības, iesniegt skaidrojumu par atšķirībām starp darba
ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un Valsts ieņēmumu
dienesta apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm
profesiju grupās (Minētā prasība attiecas uz Latvijas Republikā reģistrētajiem
pretendentiem).
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8.

Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšanas kritēriji un vērtēšanas kārtība

8.1. Piedāvājumu, kas iesniegti nolikumā paredzētajā kārtībā un termiņā, izvērtēšanu
komisija veic 4 (četros) posmos:
8.1.1. 1.posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude
8.1.1.1. Komisija pārbauda pretendenta piedāvājuma noformējuma atbilstību
nolikuma 1.12.punkta prasībām;
8.1.1.2. Ja komisija konstatē piedāvājuma neatbilstību kādai no piedāvājuma
noformējuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma tālāku
izskatīšanu.
8.1.2. 2.posms – Pretendentu atlase
8.1.2.1. Komisija vērtē, vai Pretendents
noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

atbilst

nolikuma

5.punktā

8.1.2.2. Ja Pretendents nebūs iesniedzis kādu no nolikumā norādītajiem vai
komisijas pieprasītajiem dokumentiem saskaņā ar nolikuma 5.punktu
vai to saturs neatbildīs nolikuma prasībām, komisija lems par
piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma
45.panta pirmajā daļā norādīto.
8.1.3. 3.posms – Tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude
8.1.3.1. Komisija pārbauda Pretendenta Tehniskā piedāvājuma atbilstību
izvirzītajām prasībām nolikumā, kā arī, vai finanšu piedāvājumā nav
aritmētisku kļūdu.
8.1.3.2. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā veiks pārrēķinu un
turpmākajā vērtēšanas procesā izmantos labotās cenas. Par
aritmētisko kļūdu labojumiem komisija informēs Pretendentu.
8.1.3.3. Ja komisija konstatēs Pretendenta tehniskā piedāvājuma neatbilstību
nolikumā izvirzītajām prasībām, tā lems par piedāvājuma tālāku
izskatīšanu.
8.1.3.4. Komisija izvērtēs, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts.
8.1.3.5. Ja komisija konstatēs, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, tad pirms šā
piedāvājuma iespējamās noraidīšanas, tā rakstveidā pieprasīs
detalizētu
paskaidrojumu
par
būtiskajiem
piedāvājuma
nosacījumiem.
8.1.3.6. Komisijai ir pienākums izvērtēt, vai piedāvājums nav nepamatoti
lēts, ja tiek konstatēts, ka Pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto
apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā
no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru
gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir
mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo
stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes
attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts
ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts
ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja Pretendents kā nodokļu
maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz
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piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo
stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas
mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.
8.1.3.7. Lai izvērtētu atšķirību starp Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto
apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm
profesiju grupās un Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem
par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās,
komisija pieprasīs atzinumu no Valsts ieņēmumu dienesta par
Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba
ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes pamatotību atbilstoši
Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju veiktajai
saimnieciskajai darbībai.
8.1.4. 4.posms – Piedāvājumu izvēle saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju
un lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
8.1.4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar zemāko cenu.
8.1.4.2. komisija par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma
slēgšanas tiesības, atzīst Pretendentu, kurš atbilst visām nolikuma
prasībām un kuram ir piedāvājums ar zemāko cenu.
9.

Iepirkuma līgums

9.1. Iepirkuma līguma noslēgšana.
9.1.1. Ar konkursa rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ieguvušo
Pretendentu Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu, saskaņā ar līguma slēgšanas
tiesības ieguvušā Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma līguma
projektu (7.pielikums).
9.1.2. Ja izraudzītais Pretendents bez attaisnojoša iemesla 10 (desmit) darba dienu
laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtajā daļā minētā
nogaidīšanas termiņa beigām, kad lēmums par līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu stājies spēkā, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, vai
izraudzītais Pretendents atsauc savu piedāvājumu vai piegādātāju apvienība
15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 67.panta
ceturtajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām nereģistrē
personālsabiedrību, komisija izvēlas Pretendentu, kurš piedāvājis nākamo
piedāvājumu ar zemāko cenu. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma
slēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar zemāko
cenu, Pasūtītājs izvērtēs, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku
kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš attiecās slēgt iepirkuma
līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs pieprasīs no nākamā
Pretendenta apliecinājumu un pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu
tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu.
9.1.3. Ja nākamais Pretendents, kurš piedāvājis piedāvājumu ar zemāko cenu, ir
uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto
Pretendentu, vai nākamais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu,
Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.
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9.2.

Apakšuzņēmēju maiņa un jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšana iepirkuma
līguma izpildē.

9.2.1. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Pretendents balstījies, lai apliecinātu
savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un personālu,
kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam
un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis,
Pretendents pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkstēs nomainīt, ievērojot
Publisko iepirkumu likuma 68.pantā paredzētos nosacījumus:
9.2.1.1. Iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents ir tiesīgs bez saskaņošanas ar
Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu
personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot nolikuma
9.2.1.2. un 9.2.1.4. apakšpunktā minētos gadījumus.
9.2.1.2. Iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis
līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura
kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī
apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais
Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma
noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu,
ievērojot nolikuma 9.2.1.3.apakšpunktā paredzētos nosacījumus.
9.2.1.3. Pasūtītājs nepiekrīt nolikuma 9.2.1.2.apakšpunktā minētā personāla un
apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
9.2.1.3.1. piegādātāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz
piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;
9.2.1.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā
izraudzītais Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas
atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un
piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz
kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents atsaucies, apliecinot
savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;
9.2.1.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta
pirmajā daļā minētajiem Pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.
Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko
iepirkuma likuma 39.1 panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 39.1
panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par
personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
9.2.1.4. Iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents drīkst veikt Publisko
iepirkuma likuma 20.panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz
ko neattiecas nolikuma 9.2.1.2.apakšpunkta noteikumi, kā arī minētajiem
kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja
iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents par to paziņojis Pasūtītājam un
saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai
apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja
nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz
piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta
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pirmajā daļā minētie Pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko Pasūtītājs
pārbauda, ievērojot nolikuma 9.2.1.3.3.apakšpunkta noteikumus.
9.2.2. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā
Pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju
iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu)
darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas
nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar nolikuma 9.2.punkta
noteikumiem.
10. Komisijas tiesības un pienākumi
10.1. Komisijas tiesības:
10.1.1. pieaicināt atzinuma sniegšanai neatkarīgus ekspertus;
10.1.2. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski
pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas
nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, Pretendentu
atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;
10.1.3. pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu
piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma
pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei,
kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;
10.1.4. izdarīt grozījumus nolikumā saskaņā ar likumā noteikto kārtību;
10.1.5. prasīt, lai personu apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums
slēgt iepirkuma līgumu, tiek izveidota atbilstoši noteiktajam
juridiskajam statusam;
10.1.6. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemt lēmumu par
iepirkuma pārtraukšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums, vai
izbeigšanu;
10.1.7. piedāvājumu vērtēšanas gaitā komisijai ir tiesības pieprasīt, lai tiek
izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija;
10.1.8. veikt citas darbības, kas izriet no nolikuma un iepirkuma procesu
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
10.2. Komisijas pienākumi:
10.2.1. nodrošināt konkursa norisi un dokumentēšanu;
10.2.2. nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci kā arī vienlīdzīgu un
taisnīgu attieksmi pret tiem;
10.2.3. pēc Pretendentu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
sniegt informāciju par nolikumu;
10.2.4. vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar
normatīvajiem aktiem un nolikumu;
10.2.5. vienlaikus informēt visus Pretendentus par pieņemto lēmumu
attiecībā uz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Publisko
iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un termiņos.
11. Pretendenta tiesības un pienākumi
11.1. Pretendenta tiesības
11.1.1. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt
iesniegto piedāvājumu.
11.1.2. piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
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11.1.3. iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem
Publisko iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā.
11.1.4. citas Pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo
nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
11.2. Pretendenta pienākumi
11.2.1. iesniegt piedāvājumus atbilstoši nolikuma prasībām.
11.2.2. sniegt patiesu informāciju.
11.2.3. sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus
informāciju, kas nepieciešama Pretendentu atlasei, piedāvājumu
atbilstības pārbaudei un izvēlei.
11.2.4. segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu
sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no atklāta konkursa
rezultāta.
11.2.5. citi Pretendenta pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu,
šo nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
12. Pielikumi:
12.1. 1.pielikums – Pieteikums dalībai konkursā uz 1 lapas;
12.2. 2.pielikums – Tehniskā specifikācija/Tehnical specification uz 9 (deviņām)
lapām;
12.3. 3.pielikums – Pretendenta pieredzes apliecinājums uz 1 (vienas) lapas;
12.4. 4.pielikums – Pretendenta piedāvātā personāla CV forma uz 1 (vienas)
lapas;
12.5. 5.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts uz 1 (vienas) lapas;
12.6. 6.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma uz 1 (vienas) lapas;
12.7. 7.pielikums – Iepirkuma līguma projekts uz 8 (astoņām) lapām.
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Iepirkuma identifikācijas Nr. EDZL 2017/3 CEF
1.pielikums
Pieteikums dalībai atklātā konkursā
“Izpēte par potenciālo elektromagnētisko ietekmi uz VAS “Latvijas gaisa satiksme”
ATM/CNS sistēmām Starptautiskajā lidostā “Rīga”, izveidojot Rail Baltica dzelzceļa
infrastruktūru un vilcienu kustību”
Pretendents,
Nosaukums
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese
Pasta adrese (ja atšķiras)
Telefona, faksa numurs
Bankas rekvizīti
Persona, kura tiesīga pārstāvēt
pretendentu jeb pilnvarotā persona
ar šī pieteikuma iesniegšanu Pretendents:
- apliecina savu dalību atklātā konkursā “Izpēte par potenciālo elektromagnētisko
ietekmi uz VAS “Latvijas gaisa satiksme” ATM/CNS sistēmām Starptautiskajā lidostā
“Rīga”, izveidojot Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūru un vilcienu kustību”
(identifikācijas Nr. EDZL 2017/3 CEF);
- apņemas ievērot atklāta konkursa nolikuma prasības un piekrīt visiem nolikuma
noteikumiem;
- apliecina, ka piekrīt atklāta konkursa nolikumam pievienotā Līguma projekta
noteikumiem un ir gatavs Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt
Līgumu ar Pasūtītāju saskaņā ar pievienoto Līguma projekta tekstu;
- apliecina, ka tā rīcībā ir nepieciešamie resursi, kas nepieciešami Tehniskajā
specifikācijā minēto Pakalpojumu veikšanai atbilstoši nolikuma prasībām;
- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.
2017.gada ___._______________________

_____________________________________________________________________
(persona, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu vai tā pilnvarotā persona (pievienot pilnvaras
oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
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Iepirkuma identifikācijas Nr. EDZL 2017/3 CEF
2.pielikums
Tehniskā specifikācija
PUBLIC TENDER
“PROVISION OF STUDY OF POTENTIAL ELECTROMAGNETIC IMPACT ON ATM/CNS
SYSTEMS OF THE SJSC “LATVIJAS GAISA SATIKSME” DUE TO THE RAIL BALTICA RAILWAY
INFRASTRUCTURE PROJECT AND FURTHER TRAIN OPERATIONS, AT RIGA INTERNATIONAL
AIRPORT”
TECHNICAL SPECIFICATION (REQUIREMENTS AND SPECIFICATIONS)
Study Objective
With the present tender, “Eiropas dzelzceļa līnijas Ltd” would like to invite an
independent consultant to perform the aeronautical assessment of the potential impact that
the railway infrastructure project by Rail Baltica and further train operations, can cause on
the radio signal performance of the CNS systems at Riga International Airport (Riga
airport) and to propose mitigation measures.
Besides the equipment performance with respect to safe Air Navigation Service provision,
the technical assessment shall also analyse the potential radio interference due to the
«wide noise» generated by the current collectors of the train, which can affect the ANSP
systems.
Should the railway construction and train operation projects degrade the ANSP systems
coverage and signal integrity to unsatisfactory operational levels, the present assessment
shall also recommend mitigation measures to adopt so as the operational equipment
requirements can be achieved.
In case any impact on the equipment under analysis were identified, the Tenderer shall be
capable of proposing mitigation measures which may be adopted at railway design level,
equipment level or at instrument flight procedures level.
The overall assessment shall be conducted based on latest editions at the Proposal
submission day of internationally recognized guidelines and regulations (eg. ICAO
Convention Annex 10 and EUR Doc 015, EUROCAE, RTCA).
TECHNICAL REQUIREMENTS
REQ1 - The objective of the aeronautical assessment is the performance analysis of the
following ANSP equipment:
i.

Multilateration Airport System
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ii.

Primary and Secondary Radar Systems (PSR/SSR)

iii.

2 ILS Localizers (ILS 36 LOC and ILS 18 LOC)

iv.

DVOR

v.

Two DME(ILS) and DME(DVOR)

operating at Riga airport, against the railway infrastructure construction project
and train operations by Rail Baltic.
REQ2 - Assessment of Railway infrastructure construction influence shall be performed
according to Appendix 1 (between points A and B).
REQ3 - Tenderer should arrange Site Survey before Proposal submission.
REQ4 - The Electro Magnetic (EM) study shall simulate the radio signal interference,
caused by the «wide noise» generated by the current collectors of the train, to
the operation of above equipment and including ANSP and Riga airport
communication systems.
REQ5 - The overall EM study shall be conducted based on latest editions of
internationally recognized references and guidance materials (eg. ICAO Annex
10and EUR Doc 015, EUROCAE, RTCA).
REQ6 - The EM analyses of ANSP equipment shall be performed by taking into account
the specific operational parameters, such as used radio frequencies, Tx power
levels, antenna pattern, operational volume (coverage) approach and departure
procedures to/from the Riga airport.
REQ7 - The EM study shall create and use one baseline geo-referenced 3D simulation
numerical model composed of terrain and man-made obstacles (existing and
planned ones) of the site under study and the approach/departure procedures
to/from the Riga airport. Real electromagnetic characteristics for both terrain
and man-made site obstacles shall be used. Modelling activity shall be executed
with CAD tools precision.
REQ8 - The EM analyses of ANSP equipment shall be performed by taking into account
the AIP published geographic positions and available topographical surveys
data.
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REQ9 - The EM analyses of ANSP equipment shall be performed by taking into account
reflection\diffraction phenomena due to terrain and man-made existing and
planned site obstacles.
REQ10 - The EM analyses of ANSP equipment specified above shall use state-of-the-art
numerical methods for the computation of the electromagnetic fields.
The Tenderer shall be capable of providing the computation of the
electromagnetic fields by means of the following numerical methodologies:
- Geometrical Theory of Diffraction (GTD/UTD)
- Physical Optics (PO/PTD/ITD)
- Method Of Moments (MOM)
- Deygout Method
- Parabolic Equations (PE).
REQ11 - The EM analyses of ANSP equipment shall consider the operational volumes
specific for the equipment.
REQ12 - The Tenderer shall be capable of importing input data made available by
ANSP. In particular, the ATS information shall be imported from AIXM 5.1
source: The Tenderer shall provide the proof of their capability of importing
AIXM 5.1 formatted data according to EU ADQ regulation.
REQ13 - The EM study shall include Optical Visibility analysis for ANSP equipment:
investigation of the Line of Sight (LOS) between specific ANSP sensor/system
and the aircraft/vehicle within Riga CTR and airdrome surface, in presence of
terrain and man-made site obstacles. The presentation of the output results shall
permit the identification of masking (blind) areas due to terrain and man-made
existing and planned site obstacles.
REQ14 - The EM study shall include Radio Coverage analysis for ANSP equipment:
radio signal strength radiated by each ANSP sensor in the operational volume.
The presentation of the output results shall permit an immediate comparison
with ICAO, EUROCAE, Eurocontrol requirements as well as the identification
of areas where the radio signal strength does not achieve the required levels.
REQ15 - Optical Visibility and Radio Coverage output results shall be presented with the
aid of CAD tools visualization.
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REQ16 - The EM study shall perform the numerical analysis of the ILS LOC DDM and
RF level signals, with particular reference to the nominal operational ILS paths
(course and orbit sectors). The presentation of the output results shall permit an
immediate comparison with the ICAO DDM bends and RF level drops as well
as the identification of out-of-tolerance areas.
REQ17 - The EM study shall perform the numerical analysis of the VOR Bearing Error,
AM and FM modulations depths and RF level with particular reference to the
operational paths of interest (Radial, Orbit, SID, STAR, IAC, and ENR
published operations). The presentation of the output results shall permit an
immediate comparison with the ICAO Bearing Error, AM and FM modulations
depths bends and RF level drops as well as the identification of out-of-tolerance
areas.
REQ18 - The EM study shall perform the numerical analysis of the DMEs Slant Range
Error and RF level with, particular reference to the operational paths of interest
(published Radial, Orbit, SID, STAR, IAC, and ENR operations). The
presentation of the output results shall permit an immediate comparison with the
ICAO Slant Range Error bends and RF level drops as well as the identification
of out-of-tolerance areas
REQ19 - The EM study of the PSR/SSR system shall quantify the following radar error
sources, due to reflection/diffraction electromagnetic wave phenomena from
terrain and main-made existing and planned obstacles:
i. Shadow regions (blind zones)
ii. Off-boresight angle error
iii. Antenna pattern degradation
iv. False echoes
REQ20 - The EM study of the MLTR sensor network at Riga airport shall investigate the
following characteristic parameters
i. Number of sensors in visibility within the MLTR operational volume
ii. Dilution of Precision (DOP)
iii. Position Error estimation
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iv. Operational volume degradation
v. False echoes
REQ21 - The EM study shall also simulate the ANSP equipment performance in the case
of existing environment that is without considering the railway infrastructure
projects.
REQ22 - The EM study shall compare the ANSP equipment performance obtained
considering the present environment model without the railway infrastructure
project, with corresponding flight inspections and vehicle driving test data, and
assess the suitability of the developed modelling activity.
REQ23 - The EM study shall simulate the ANSP equipment performance by considering
the existing environment and the railway infrastructure projects and train
operations. Specific effects due to the railway infrastructure project and train
operations shall be identified.
REQ24 - The Tenderer shall define the list of required input parameters needed to
conduct the simulation impact assessment. Such a list shall be issued to “Eiropas
dzelzceļa līnijas Ltd” before Proposal submission. It is expected that mentioned
list would be issued within two weeks after receiving required input parameters
from the Tenderer. The end users will estimate the availability of requested input
parameters and inform the Tenderer. The Tenderer shall take into account
available input parameters and be responsible for missing input parameters
collecting.
REQ25 - If the impact due to the railway infrastructure project and train operations
degrades the ANSP equipment performance to unsatisfactory levels, the EM
study shall also recommend specific mitigation measures through which the
operational performance of ANSP equipment meets internationally recognized
operational requirements.
REQ26 - The EM study shall include the simulation assessment of ANSP equipment
performance, after the application of the mitigation measures.
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REQ27 - The Tenderer shall generate a Preliminary report of the assessment of the
disturbance effects due to the railway infrastructure project and train operations,
on the ANSP equipment performance at Riga Airport. The Preliminary report
shall be delivered ten (10) days before being presented and discussed in Riga for
review by ANSP. The content of the Preliminary report shall include the
following topics:
a. Assessment methodology used to evaluate the disturbance impact due
to the railway infrastructure project and train operations, on the ANSP
equipment performance at Riga Airport.
b. Assumptions and considerations made by the Consultant. Application
criteria of the international recognized references and guidance
materials.
c. Disturbance impact due to the railway infrastructure project and train
operations on the ANSP equipment performance at Riga Airport.
d. Recommended mitigation measures to reduce the disturbance impact
due to the railway infrastructure project and train operations on the
ANSP equipment performance at Riga Airport.
e. Simulation results of the ANSP equipment performance after the
application of the recommended mitigation measures
REQ28 - The Tenderer shall make on site presentation of Preliminary report in Riga.
Representatives from ANSP, Riga Airport and Latvian Civil Aviation Agency
will be invited to take part in the Presentation. Presentation in Riga shall
describe study methodology, mitigation measures, applied references and
guidance materials methodology.

REQ29 - The Tenderer shall generate a final technical report of the aeronautical
assessment of the disturbance effects due to the railway infrastructure project
and train operations on the ANSP equipment performance at Riga Airport. The
report shall be delivered after fifteen (15) days after the review meeting in Riga.

TIMELINE
REQ30 - The Tenderer shall carry out the complete work, including the delivery of the
final report, within ninety (90) days from contract signing.
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REQ31 - Project execution shall conform to the following timeline:
Contract signing date:

T0

Preliminary Report submission:

T0 + 50 days

Presentation in Riga:

T0 + 60 days

Final Draft Report:

T0 + 75 days

Final Report submission

T0 + 90 days
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Appendix 1
1.1. Rail Baltica route at Riga airport will create a double track passenger
line at the Eastern side of the airport and a single track cargo line
diverting off the main line before the airport.
1.2. Within the territory of the airport, Rail Baltica shall be elevated at +1
level on a viaduct with a distance between the viaduct supports of 50 m.
In the proposed solution, the rails will be located approximately 9 m
above the existing ground level. Opposite of the airport terminal, the
railway passenger station building shall be located for service of 200 m
long passenger trains with possibility to expand it in the future for 400
m long trains. The envisaged terminal length for the first development
stage is 220 m, with an option to extend it up to 420 m long to serve
extended trains. Minimum terminal height, considering the location of
tracks and all overhead power lines, is at least 16 m. At the airport
terminal, the cargo track shall be separated off the passenger
infrastructure with a wall structure.
1.3. At the southern side of the airport, after the terminal building, it is
planned to extend 2 tracks into 3, where 2 of them will be for passenger
transport, and 1 track – for cargo transport. The tracks will be placed on
a viaduct after the terminal building for approximately 3 km, after which
they are gradually lowered to ground level.
1.4. Detailed graphic materials can be found here:

GP 32+000-33+000 GP 31+000-32+000 GP 33+000-34+000 31+942_Lidostas_k
onstrukcija.pdf
(35-39) km.pdf
(34-39) km.pdf
(36-39) km.pdf
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Iepirkuma identifikācijas Nr. EDZL 2017/3 CEF
3.pielikums
Pretendenta pieredzes apliecinājums
Atklātam konkursam “Izpēte par potenciālo elektromagnētisko ietekmi uz VAS
“Latvijas gaisa satiksme” ATM/CNS sistēmām Starptautiskajā lidostā “Rīga”, izveidojot
Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūru un vilcienu kustību”

Nr.
p.k.

Pakalpojuma apraksts*

Pakalpojuma Pakalpojuma
Pasūtītājs (tā
izpildes laiks
izmaksas
kontaktpersona)
(no/līdz)
(līgumcena,
EUR bez
PVN)

1.

* Pretendentam Pakalpojumu apraksts jāsniedz tādā detalizācijas pakāpē, lai apliecinātu
atbilstību nolikuma 5. punkta “Pretendentu kvalifikācijas prasības” 2.3. un 2.4.punkta
prasībām, klāt pievienojot Pasūtītāju pozitīvas atsauksmes.

___________________________________________________________
(persona, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu vai tā pilnvarotā persona (pievienot pilnvaras
oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
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Iepirkuma identifikācijas Nr. EDZL 2017/3 CEF
4.pielikums
Pretendenta personāla CV veidlapa
Atklātam konkursam “Izpēte par potenciālo elektromagnētisko ietekmi uz VAS “Latvijas
gaisa satiksme” ATM/CNS sistēmām Starptautiskajā lidostā “Rīga”, izveidojot Rail
Baltica dzelzceļa infrastruktūru un vilcienu kustību”
1. Uzvārds:
2. Vārds:
3. Izglītība:
Mācību iestāde [Datums no – līdz]

Saņemtais grāds/diploms.

4. Pašreizējais amats un darba devējs:
5. Galvenā kvalifikācija (kas attiecas uz pakalpojuma izpildi):
6. Profesionālā pieredze, kas attiecas uz pakalpojuma izpildi atbilstoši
2.6.punkta prasībām:
Datums no –
līdz (mēnesis/
gads)

Vieta

Uzņēmums

Amats

Projekta/darba/objekta nosaukums un
precīzs apraksts, lai apliecinātu visu
nolikuma 2.6.punkta apakšpunktos
noteikto, attiecīgā speciālista atbilstības
prasību izpildi (jānorāda Pasūtītājs,
Pasūtītāja kontaktpersona un
kontaktinformācija)

7. Cita būtiska informācija, kas raksturo speciālista kvalifikāciju un pieredzi un
ir attiecināma uz pakalpojuma izpildi:
8. Apliecinājums:
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka šis CV satur patiesas ziņas par mani, manām
zināšanām, kvalifikāciju un pieredzi. Es apzinos, ka nepatiesas informācijas
sniegšana šeit var būt par piedāvājuma neatbilstības un tā noraidīšanas iemeslu.
Es piekrītu piedalīties šajā atklātā konkursā minēto pakalpojumu izpildē kā
Pretendenta <Pretendenta nosaukums> piedāvātais speciālists. Ja Pretendents uzvarēs
šajā atklātā konkursā, es apliecinu, ka es varu un vēlos pildīt šo darbu paredzētajā
speciālista amatā, par ko ir iesniegts mans CV.
_____________________________
[Speciālista paraksts]
Datums..........................
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Iepirkuma identifikācijas Nr. EDZL 2016/5 CEF
5.pielikums
Apakšuzņēmēji un informācija par personām, uz kuru iespējām kandidāts vai
pretendents balstās
“Izpēte par potenciālo elektromagnētisko ietekmi uz VAS “Latvijas gaisa satiksme”
ATM/CNS sistēmām Starptautiskajā lidostā “Rīga”, izveidojot Rail Baltica dzelzceļa
infrastruktūru un vilcienu kustību”
*Pretendents norāda visus apakšuzņēmējus, kas piesaistīti pastāvīgā darba izpilde un kuru veicamās Darba
daļas vērtība ir 20% un vairāk.

Nr.p.k.

Apakšuzņēmējs/ persona uz kuras
iespējām pretendents balstās

Apraksts

1.

Nosaukums, reģistrācijas Nr. (vai
vārds, uzvārds, personas kods)

2.

Juridiskā adrese:

3.

Kontaktpersona:

4.

Tālrunis, e-pasts:

5.

Statuss piedāvājumā
(apakšuzņēmējs vai persona
(speciālists), uz kura iespējām
pretendents balstās

6.

Apakšuzņēmēja/ partnera paredzēto
darbu īss apraksts

7.

Nododamo darbu apjoms %

______________________________________________________________
(persona, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu vai tā pilnvarotā persona (pievienot pilnvaras
oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums
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Iepirkuma identifikācijas Nr. EDZL 2016/5 CEF
6.pielikums
Finanšu piedāvājums
Atklātam konkursam “Izpēte par potenciālo elektromagnētisko ietekmi uz VAS “Latvijas
gaisa satiksme” ATM/CNS sistēmām Starptautiskajā lidostā “Rīga”, izveidojot Rail
Baltica dzelzceļa infrastruktūru un vilcienu kustību”
1. Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
2. Piedāvātajā finanšu piedāvājumā esam iekļāvuši visas izmaksas, kas saistītas ar
Pakalpojumu nodrošināšanu visā Līguma darbības termiņā, kā arī visas
administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas un transporta izmaksas,
kas saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu.
3. Piedāvājam sniegt Pakalpojumu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums) par
kopējo piedāvājuma cenu:

Piedāvājuma cena, EUR bez
PVN

PVN

Piedāvājuma cena, EUR ar PVN

______________________________________________________________
(persona, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu vai tā pilnvarotā persona (pievienot pilnvaras
oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums
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Iepirkuma identifikācijas Nr. EDZL 2017/3 CEF
7.pielikums
LĪGUMS Nr. ________________
par
Rīga

2017.gada ____._____________

SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas”, vienotais reģistrācijas Nr.40103836758, juridiskā
adrese Gogoļu iela 3, Rīga, LV-1050 (turpmāk – Pasūtītājs) kuru, pamatojoties uz statūtiem,
pārstāv valdes loceklis Dins Merirands, no vienas puses un
___________, vienotais reģistrācijas Nr. ___________________, juridiskā adrese ________
(turpmāk – Izpildītājs), kuru, pamatojoties uz _______________ pārstāv __________________,
no otras puses,
Pasūtītājs un Izpildītājs kopā turpmāk sauktas Puses, atsevišķi arī Puse, pamatojoties uz ____
rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Izpildītājs apņemas veikt novērtējumu par potenciālo elektromagnētisko ietekmi uz VAS
"Latvijas gaisa satiksme" ATM/CNS sistēmām Starptautiskajā lidostā "Rīga", izveidojot
Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūru un vilcienu kustību (turpmāk - Pakalpojums)
atbilstoši Līguma un to pielikumu noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
2. PAKALPOJUMA IZPILDES TERMIŅŠ, STARPTERMIŅI UN PAKALPOJUMA
IZPILDES UN NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
2.1.

2.2.

Pakalpojums ir jāizpilda 90 (deviņdesmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
Pakalpojuma izpildi apliecina abpusēji parakstīts Gala ziņojuma nodošanas un pieņemšanas
akts.
Pakalpojums tiek izpildīts šādā kārtībā saskaņā ar Līguma 1.pielikumā “Tehniskā
specifikācija” minēto:
2.2.1. Pasūtītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
elektroniski nosūta Izpildītāja pilnvarotajai personai Līguma 4.pielikuma
“Dokumentu saraksts” minētos un Pasūtītāja rīcībā esošos dokumentus.
2.2.2. Izpildītājs sagatavo un elektroniski nosūta Pasūtītāja pilnvarotajai personai
Starpziņojumu ne vēlāk kā 50 (piecdesmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās
dienas.
2.2.3. Pēc Starpziņojuma nosūtīšanas vai iesniegšanas Pasūtītājam ne vēlāk kā 60
(sešdesmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas ierodas Rīgā prezentēt
Starpziņojumu Pasūtītājam.
2.2.4. Pēc Starpziņojuma prezentēšanas Pasūtītājam ne vēlāk kā 75 (septiņdesmit piecu)
dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs sagatavo un elektroniski
nosūta Pasūtītāja pilnvarotajai personai saskaņošanai Gala ziņojuma projektu.
2.2.5. Pasūtītāja pilnvarotā persona izskata un elektroniski nosūta Izpildītāja
pilnvarotajai personai informāciju par nepieciešamajiem labojumiem un /vai
precizējumiem Gala ziņojuma projektā 1 (vienas) nedēļas laikā no Gala ziņojuma
projekta saņemšanas dienas.
2.2.6. Izpildītājs, pamatojoties uz Pasūtītāja sniegto informāciju par nepieciešamajiem
labojumiem un /vai precizējumiem Gala ziņojuma projektā, 90 (deviņdesmit)
dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, sagatavo un nosūta ar pavadvēstuli
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pa pastu vai iesniedz Pasūtītājam Gala ziņojumu papīra formātā un elektroniskā
datu nesējā.
2.2.7. Pēc Pakalpojuma izpildes kopā ar Gala ziņojumu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam
parakstītu Gala ziņojuma nodošanas un pieņemšanas aktu.
2.2.8. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izskata iesniegto Gala ziņojuma
nodošanas un pieņemšanas aktu un to paraksta vai sniedz rakstiskus iebildumus
par Pakalpojumu vai Gala ziņojuma nodošanas un pieņemšanas aktu. Ja Pasūtītājs
Izpildītājam ir sniedzis rakstiskus iebildumus par Pakalpojumu vai Gala ziņojuma
nodošanas un pieņemšanas aktu, Izpildītājs novērš trūkumus Pakalpojumā un/vai
attiecīgi koriģē Pakalpojuma nodošanas un pieņemšanas aktu un iesniedz
Pasūtītājam koriģētu Pakalpojuma nodošanas un pieņemšanas aktu.
2.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt Pakalpojuma posma izpildes termiņu, ja Līguma saistību
izpilde tiek aizkavēta Pasūtītāja rīcības dēļ.
2.4.
Līguma 2.3.punktā minētajā gadījumā Līguma termiņš tiek pagarināts par laika periodu,
par kādu Līguma 2.3.punktā minētais gadījums aizkavē Pakalpojuma izpildi.
3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

Līgumcena par pilnīgu un kvalitatīvu Pakalpojuma izpildi tiek noteikta bez pievienotās
vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) __________ EUR (_________ euro un ____ centi)
apmērā (turpmāk – Līgumcena).
PVN Pasūtītājs maksā papildus Līgumcenai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un
apmērā.
Līgumcena ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto Pakalpojumu pilnīgu
izpildi, tai skaitā, bet ne tikai, visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma veikšanu pilnā
apjomā, tai skaitā darbu un darbaspēka izmaksas, mehānismu, darbarīku un transporta
izmaksas, nodokļus (izņemot PVN), apdrošināšanas izmaksas, izdevumus, kas saistīti ar
visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, nepieciešamo atļauju un saskaņojumu
saņemšanu, tai skaitā darbi, izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav norādīti
Līgumā, bet ir nepieciešami Pakalpojumu pienācīgai, savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei.
Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu
darbaspēka izmaksām, Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu izmaiņām, inflāciju
vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart
Līgumcenu.
Izpildītājam ir tiesības saņemt avansu 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līgumcenas,
kas tiek izmaksāts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no visu zemāk norādīto dokumentu
iesniegšanas un priekšnoteikumu izpildes no Izpildītāja puses:
3.5.1. Izpildītājs ir iesniedzis Līguma 7.9.punktā noteiktajām prasībām un Līguma
3.pielikuma formai pēc satura atbilstošu avansa maksājuma bankas garantiju
Izpildītāja pieprasītās avansa summas apmērā;
3.5.2. Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam rēķinu pieprasītās avansa summas apmērā.
Līguma 3.1punktā noteikto Līgumcenu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu
laikā pēc Pakalpojuma izpildes, Gala ziņojuma nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas
parakstīšanas un Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina iesniegšanas Pasūtītājam.
No Līgumcenas (bez PVN), pirms tās izmaksas Izpildītājam, Pasūtītājs ietur 20%
(divdesmit procenti), dzēšot Izpildītājam izmaksāto avansu (ja tāds ir saņemts);
Par samaksas veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu uz
Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.
4. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

4.1.

Izpildītāja pienākumi:
4.1.1. kvalitatīvi sniegt Pakalpojumus saskaņā ar Līguma, tā pielikumu un normatīvo
aktu prasībām
4.1.2. Pakalpojumu sniegšanā ievērot Līgumā noteikto termiņu un starptermiņus.
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4.2.

Izpildītāja tiesības:
4.2.1. saņemt no Pasūtītāja Līguma 4.pielikuma “Dokumentu saraksts” minēto un
Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju.
4.2.2. Līgumā noteiktajā kārtībā saņemt atlīdzību par atbilstoši Līgumam kvalitatīvi un
pienācīgi sniegtu Pakalpojumu.

4.3.

Pasūtītāja pienākumi:
4.3.1. sniegt Izpildītājam Līguma 4.pielikuma “Dokumentu saraksts” minēto un Pasūtītāja
rīcībā esošo informāciju.
4.3.2. Pieņemt no Izpildītāja Līgumā noteiktajā kārtībā kvalitatīvi izpildītos Pakalpojumus
un samaksāt par izpildītajiem Pakalpojumiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

4.4.

Pasūtītāja tiesības:
4.4.1. kontrolēt Līguma noteikumu izpildi;
4.4.2. jebkurā laikā var sniegt Izpildītājam norādījumus, kas var būt nepieciešami
Pakalpojuma izpildei un neatbilstību novēršanai saskaņā ar Līgumu.
4.4.3. visā Līguma izpildes laikā izvirzīt prasības un norādījumus Pakalpojuma izpildei.
5. AUTORTIESĪBAS

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Pasūtītājam ar šo Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Izpildītāja kā autora
Autortiesību likuma 15.pantā minētās esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz
saskaņā ar Līgumu radītajiem autortiesību objektiem. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs
atsavināt citām personām.
Izpildītājs garantē, ka netiks izmantotas Autortiesību likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktās
autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots
(14.panta pirmās daļas 2.punkts), darba atsaukšanu (14.panta pirmās daļas 3.punkts), uz
darba neaizskaramību (14.panta pirmās daļas 5.punkts) un pretdarbību (14.panta pirmās
daļas 6.punkts).
Pasūtītājs iegūst visas tiesības detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt Līguma
izpildes rezultātā radītos autortiesību objektus vai tā daļas, izmantot tos jaunu darbu
radīšanai un pielāgot savām vajadzībām un šādām darbībām jebkurā gadījumā nav
nepieciešama atsevišķa Izpildītāja piekrišana.
Izpildītājs nodrošina no citām autortiesību objektu radīšanā iesaistītajām personām visu
atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai Līguma ietvaros radītos autortiesību
objektus nodotu Pasūtītājam.
Līguma ietvaros izstrādājot autortiesību objektus, Izpildītājam ir pienākums nepieļaut citu
autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu
autortiesību objektu izmantošanu. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu
autortiesību pārkāpumiem.
Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Izpildītājam saskaņā ar šo Līgumu ietver arī
autoratlīdzību un Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru.
6. PUŠU PILNVAROTĀS PERSONAS

6.1.

Pasūtītāja
pilnvarotā
persona
Līguma
izpildes
jautājumos,
ir
_______________________________________, tālruņa nr._____________, e-pasts:
_________________. Pasūtītāja pilnvarotajai personai, nepārkāpjot Līguma robežas, ir
tiesības risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un
kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp
Pasūtītāju un Izpildītāju, pieprasīt no Izpildītāja informāciju, sniegt informāciju
Izpildītājam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas (Pakalpojuma nodošanas un
pieņemšanas aktus u.tml.) nodošanu/ pieņemšanu, parakstīšanu , nodrošināt izpildīto
Pakalpojumu pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma un Pakalpojumu izpildi, kā arī
veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi. Šī
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6.2.

persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt
Līgumcenu un/vai Pakalpojuma izpildes termiņus.
Izpildītāja
pilnvarotā
persona
Līguma
izpildes
jautājumos,
ir
_______________________________________,
tālruņa
nr._____________,
epasts:_________________. Izpildītāja pilnvarotajai personai, nepārkāpjot Līguma
robežas, ir tiesības risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus,
organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju
starp Izpildītāju un Pasūtītāju, pieprasīt no Pasūtītāja informāciju, sniegt informāciju
Pasūtītājam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas (Pakalpojuma nodošanas un
pieņemšanas aktus u.tml.) nodošanu/ pieņemšanu, parakstīšanu, nodrošināt izpildīto
Pakalpojumu pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma un Pakalpojumu izpildi, kā arī
veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi. Šī
persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt
Līgumcenu un/vai Pakalpojuma izpildes termiņus.
7. PUŠU ATBILDĪBA UN BANKAS GARANTIJA

Puses ir materiāli atbildīgas par kaitējumu un zaudējumiem, kas tās prettiesiskas rīcības dēļ
Pakalpojuma izpildes laikā nodarīts otrai Pusei vai trešajām personām.
7.2. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par kaitējumu un zaudējumiem, ko Pasūtītājam vai trešajai
personai ir nodarījis Izpildītāja piesaistītais apakšuzņēmējs.
7.3. Ja Izpildītājs kavē Līguma 2.1.punktā minēto Pakalpojuma izpildes termiņu, Pasūtītājs ir
tiesīgs prasīt Izpildītājam maksāt un Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,1%
(nulle komats viens procents) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne
vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
7.4. Ja Izpildītājs kavē kādu no Līguma 2.2.2., 2.2.3. vai 2.2.4.punktā minētajiem Pakalpojuma
izpildes starptermiņiem, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt Izpildītājam maksāt un Izpildītājam ir
pienākums maksāt līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no
Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no
Līgumcenas.
7.5. Ja Pasūtītājs kavē kādu no Līgumā noteiktiem maksājumiem un Izpildītājs ir izpildījis savas
saistības, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu un Pasūtītājam ir pienākums maksāt
līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par
katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā maksājuma
summas.
7.6. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu un zaudējumus no jebkura maksājuma, kas
Izpildītājam pienākas, pamatojoties uz šo Līgumu, pirms tā izmaksas Izpildītājam.
7.7. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām
personām sakarā ar Līguma izpildi.
7.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas un zaudējumu
atlīdzināšanas pienākuma.
7.9. Ja Izpildītājs vēlas saņemt avansu, Izpildītājam, pirms avansa saņemšanas, ir jāiesniedz ar
Pasūtītāju saskaņotu pirmā pieprasījuma, beznosacījumu, neatsaucamu avansa maksājuma
garantiju, ko izsniegusi Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas vai Pasaules
Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta banka. Avansa maksājuma bankas
garantijas summai ir jābūt ne mazākai par avansa summu. Avansa maksājuma bankas
garantijai ir jābūt spēkā visā Pakalpojuma izpildes laikā un vēl 30 (trīsdesmit dienas) pēc
Līguma 2.1.punktā minētā termiņa beigām. Ja Pakalpojuma izpildes termiņš pārsniedz
avansa maksājuma bankas garantijā norādīto termiņu, Izpildītājs veic nepieciešamās
darbības, lai pagarinātu avansa maksājuma bankas garantijas termiņu un iesniedz
Pasūtītājam dokumentu, kas apliecina avansa maksājuma bankas garantijas termiņa
pagarināšanu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms sākotnējā avansa maksājuma
bankas garantijas termiņa beigām. Bankas garantijai pēc satura jāatbilst Līguma
3.pielikumā pievienotajai formai.
7.10. Pirms avansa maksājuma bankas garantijas iesniegšanas Pasūtītājam, attiecīgā avansa
7.1.
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maksājuma bankas garantija Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju, un tām pēc satura jāatbilst
Līguma 3.pielikumā pievienotai formai.
7.11. Pēc Līguma saistību izpildes, Pasūtītājs atdod avansa maksājuma bankas garantiju, kurai ir
beidzies tās spēkā esamības termiņš.
8. LĪGUMA IZBEIGŠANA
8.1.
8.2.

8.3.

Puses Līgumu var izbeigt rakstiski vienojoties vai vienpusēji, Līgumā noteiktos gadījumos.
Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam vismaz 10 (desmit)
dienas iepriekš un neatlīdzinot Izpildītājam nekādus ar Līguma izbeigšanu saistītus
zaudējumus vai izdevumus, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
8.2.1. Pakalpojums tiek veikts neatbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un/vai
Līguma un/vai to pielikumu prasībām;
8.2.2. Izpildītājs ilgāk kā par 15 (piecpadsmit) dienām kavē Līguma 2.1.punktā minētajiem
Pakalpojuma izpildes termiņu;
8.2.3. Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu,
pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju vai apturēta tā saimnieciskā darbība.
Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam
vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, ja normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā pieņemts
lēmums par Pasūtītāja likvidāciju vai apturēta tā saimnieciskā darbība.
9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi,
ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma
spēkā stāšanās dienas, kurus nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst, piemēram, dabas
katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un
karadarbība, streiki, Latvijas valsts institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie
normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles
robežās (turpmāk – Nepārvarama vara).
Pusei, kas nokļuvusi Nepārvaramas varas apstākļos, tiklīdz tas ir iespējams, pēc
Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja
tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un
kura satur Nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
Ja Nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs)
mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi
vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus,
kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.
Par zaudējumiem, kas radušies Nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm
atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 9.2.punktam.
10. APAKŠUZŅĒMĒJU UN SPECIĀLISTU PIESAISTĪŠANA UN MAIŅA

10.1. Izpildītājs nodrošina, ka Pakalpojumu izpildē tiek iesaistīti Speciālistu sarakstā
(5.pielikumā) norādītie speciālisti un Līguma izpildei Izpildītājs piesaista Apakšuzņēmēju
sarakstā (6.pielikumā) norādītos apakšuzņēmējus.
10.2. Līgumā iesaistītos apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumu procedūrā Izpildītājs ir
balstījies, lai apliecinātu savu kvalifikāciju noteiktajām prasībām, un Līgumā norādītos
speciālistus Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt, iepriekš par to paziņojot Pasūtītājam un saņemot
Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ievērojot sekojošus nosacījumus (šādos gadījumos nav
jāveic grozījumi Līgumā):
10.2.1. piedāvātais apakšuzņēmējs vai speciālists atbilst tām paziņojumā par līgumu un
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktām prasībām, kas attiecas uz
apakšuzņēmēju vai speciālistu;
10.2.2. tiek nomainīts Līguma izpildē iesaistītais apakšuzņēmējs, uz kuru iespējām
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Izpildītājs ir balstījies, lai apliecinātu savu kvalifikāciju noteiktajām prasībām un
piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu
Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām
prasībām;
10.2.3. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Publisko iepirkumu likuma 39¹.panta pirmajā
daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.
10.3. Līgumā iesaistītos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20%
(divdesmit procenti) no kopējās Vienošanās vērtības vai lielāka, Izpildītājs ir tiesīgs
nomainīt, kā arī piesaistīt jaunus apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir
20% (divdesmit procenti) no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, iepriekš par to paziņojot
Pasūtītājam un saņemot Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ja piedāvātais apakšuzņēmējs
neatbilst Publisko iepirkumu likuma 39¹.panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un
pretendentu izslēgšanas nosacījumiem (šādā gadījumā nav jāveic grozījumi Līgumā).
10.4. Pasūtītājam ir tiesības rakstveidā pieprasīt izpildītāja speciālistu nomaiņu, ja Pasūtītāju
neapmierina norādītā Izpildītāja personāla darba produktivitāte, darba kvalitāte vai citi
apstākļi.
10.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju vai Izpildītāja
piesaistītā speciālista nomaiņai vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanai Līguma izpildē
iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmuši visu
informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
11. STRĪDI
Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunās
strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, tiks
izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
12. KONFIDENCIALITĀTE
12.1. Izpildītājs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā, aizsargāt, neizplatīt un bez
iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi
vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska,
komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi
Izpildītājam pieejama Līguma izpildes gaitā.
12.2. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu
informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt
zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā
vispārpieejama informācija.
12.3. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai
pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos
aktos.
12.4. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir Līguma pārkāpums, kas
Pasūtītājam dod tiesības prasīt no Izpildītāja konfidencialitātes noteikumu neievērošanas
rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.
12.5. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma
darbības termiņš.
13. CITI NOTEIKUMI
13.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz visu saistību pilnīgai
izpildei.
13.2. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līguma noteikumos‚ savstarpēji par to vienojoties.
Grozījumi ir izdarāmi rakstveidā un stājas spēkā pēc abu Pušu parakstīšanas.
13.3. Puses nekavējoties paziņo otrai Pusei par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas rekvizītu
un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Puses
uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu.
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13.4. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, šis
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot šo
Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
13.5. Ja kāds no Līguma pielikuma noteikumiem nonāk pretrunā ar Līguma pamatteksta
noteikumiem, Puses piemēro Līguma pielikuma noteikumus tik tālu, cik tos neierobežo
Līguma pamatteksta noteikumi.
13.6. Līgums sagatavots uz ____ lapām, 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, abiem
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, no kuriem viens eksemplārs tiek nodots
Izpildītājam, bet otrs - Pasūtītajam.
13.7.
Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir pievienoti šādi pielikumi:
13.7.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ (___) lapām;
13.7.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz ___ (___) lapām;
13.7.3. 3.pielikums – Avansa maksājuma bankas garantijas forma uz __ (___) lapām;
13.7.4. 4.pielikums – Dokumentu saraksts uz ___ (___) lapām;
13.7.5. 5.pielikums – Speciālistu saraksts uz __ (___) lapām;
13.7.6. 6.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts uz __ (___) lapām.
14. PUŠU REKVIZĪTI

SIA “ Eiropas dzelzceļa līnijas”
Vienotais reģ. Nr. 40103836785
Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Faktiskā adrese: Maskavas iela 12, Rīga, LV1050
banka: Nordea banka
Kods: NDEALV2X.
Konta Nr.: LV13NDEA0000084691697
_______________________
Valdes loceklis Dins Merirands
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_______________
Vienotais reģ. Nr. ____________
Juridiskā adrese_________
banka: ________________
Kods:
Konta Nr.:
____________________________

3.pielikums
2017.gada __.______
Līgumam Nr.__
Forma
AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJA
________,

20_____.gada __.________

Mēs – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā
adrese: _______________) (turpmāk – Banka) – esam informēti par to, ka _______. gada ___.
_______________ starp mūsu klientu – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs:
_______________; juridiskā adrese: _______________) (turpmāk – Izpildītājs) – un Jums – SIA
“Eiropas dzelzceļa līnijas”(vienotais reģistrācijas numurs 40103836758; juridiskā adrese: Gogoļa
iela 3, Rīgā, LV - 1050) (turpmāk – Pasūtītājs) – ir noslēgts Līgums Nr. _______________ Par
__________________(turpmāk – Līgums).
Saskaņā ar Līguma noteikumiem, lai nodrošinātu Izpildītāja saistību izpildi attiecībā uz
avansa maksājuma atmaksu Pasūtītājam Līgumā noteiktajos gadījumos, Izpildītājam jāiesniedz
Pasūtītājam avansa maksājuma bankas garantija.
Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Banka neatsaucami pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma
uzņemas pienākumu samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot
EUR _______________ (_______________), gadījumā, ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās
prasības, Bankai ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments, ar kuru Pasūtītājs pieprasa
Bankai veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka
Izpildītājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas
(turpmāk – Pieprasījums).
Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Pieprasījumu Bankai ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis avansa
maksājumu, ieskaitot to Izpildītāja bankas norēķinu kontā Nr. ___________________.
Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski
iesniegšana veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT.
Šī garantija ir spēkā līdz _______. gada ___. _______________ (turpmāk – Beigu
datums). Bankai jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Bankā (adrese:
_______________) vai – gadījumā, ja Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski, –
_______________ (Bankas SWIFT adrese).
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras vienotie pieprasījuma
garantiju noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees" (ICC Publication Nr. 758),
bet jautājumos, ko minētie noteikumi neregulē - Latvijas Republikas normatīvie akti. Visi strīdi,
kas radušies saistībā ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.

[parakstītāja amata nosaukums]

[personiskais paraksts]
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[parakstītāja vārds un uzvārds]

