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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma procedūra
Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk – konkurss), kas tiek veikt saskaņā ar
Publisko iepirkuma likumu un šo nolikumu (turpmāk – nolikums).
1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs EDZL 2017/1 CEF.
1.3. Pasūtītājs:
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas”
Reģistrācijas numurs: 40103836785
Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743
Faktiskā adrese: Maskavas iela 12, Rīga, LV-1050
Tālruņa numurs: 66954242
1.4. Pretendents
Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu konkursā.
1.5. Iepirkuma komisija
Konkursu veic ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas”
(turpmāk – SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”) 2017.gada 25. janvāra rīkojumu Nr.
EDZL-03-1/19 “Par iepirkuma komisijas izveidi iepirkuma “Kultūrvēsturiskā
mantojuma apzināšana un izpēte Rail Baltica Latvijas posma trases nodalījuma joslā”
(identifikācijas Nr. EDZL 2017/1 CEF) veikšanai” izveidota iepirkuma komisija
(turpmāk – komisija).
1.6. Finansējums
Iepirkums tiek finansēts no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI)
projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica
koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu (2.kārta)”, Nr. 2015-EU-TM-0347-M,
finanšu līdzekļiem.
1.7. Pasūtītāja kontaktpersona
SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Ira
Koleba, adrese: Maskavas iela 12, Rīga, LV-1050, tālr. 66954255, e-pasta adrese:
ira.koleba@edzl.lv.
1.8. Informācija par iepirkuma priekšmetu
1.8.1. Iepirkuma priekšmets ir kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un izpēte Rail
Baltica Latvijas posma trases nodalījuma joslā saskaņā ar tehnisko specifikāciju
(nolikuma 2.pielikums).
1.8.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
1.8.3. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
1.8.4. CPV kods: 71000000-8.
1.9. Vispārīgās vienošanās izpildes laiks un vieta
1.9.1. Vispārīgās vienošanās tiks slēgta uz laiku līdz 2018.gada 1.septembrim vai līdz
vispārīgās vienošanās kopējās summas EUR 295 000,00 (divi simti deviņdesmit
pieci tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN sasniegšanai. Pasūtītājam ir tiesības
pagarināt Vispārīgās vienošanās termiņu, Vispārīgās vienošanās pusēm par to
noslēdzot rakstisku vienošanos, ja Pasūtītājam tiek pagarināts Pasūtītājam piešķirtā
finansējuma termiņš uz laika periodu par kādu tiek pagarināts Pasūtītājam piešķirtā
finansējuma termiņš, bet ne ilgāk kā par 2 (diviem) gadiem.
1.9.2. Vispārīgās vienošanās izpildes vieta: Latvijas Republikas teritorija.
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1.9.3. Vispārīgā vienošanās tiks slēgta ar ne mazāk kā 3 (trīs) un ne vairāk kā 7
(septiņiem) Pretendentiem, kuru piedāvājumi ir atbilstoši nolikuma noteiktajām
prasībām un kuru piedāvātās līgumcenas ir viszemākās.
1.9.3.1. Gadījumā, ja nebūs saņemti 3 (trīs) nolikuma prasībām atbilstoši Pretendentu
piedāvājumi, Komisija ir tiesīga izvēlēties mazāku skaitu piedāvājumus, kuri
atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu;
1.9.3.2. Gadījumā, ja tiks saņemti 2 (divi) nolikuma prasībām atbilstoši piedāvājumi ar
viszemāko cenu, kuriem ir vienādas cenas, Komisija ir tiesīga izvēlēties lielāku
skaitu piedāvājumus, kuri atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām un ir ar
viszemāko piedāvāto cenu.
1.10. Informācijas apmaiņas kārtība un konkursa nolikuma saņemšana
1.10.1. Informācijas apmaiņa starp komisiju un ieinteresētajiem piegādātājiem un
Pretendentiem notiek pa pastu vai elektroniski, izmantojot Pasūtītāja
kontaktpersonas elektronisko pasta adresi.
1.10.2. Konkursa nolikums, nolikuma grozījumi un cita informācija par Konkursa
nolikumu tiek publicēta Pasūtītāja mājas lapā: www.edzl.lv.
1.10.3. 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.
1.10.4. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot Pasūtītāja mājas lapā publicētajai
informācijai.
1.10.5. 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 66954255 vismaz 2 (divas) stundas
iepriekš.
1.10.6. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt nolikumu drukātā veidā, komisija to
izsniedz ieinteresētajam piegādātājam 2 (divu ) darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts
attiecīgs pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka pieprasījums iesniegts laikus pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
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, Rīgā, LV-1050 darbdienās no plkst. 08:30 līdz 17:00, līdz 2017.gada
21. aprīļa plkst. 10.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 66954242 vai 66954255. 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 sanāksmē 2017.gada 21.aprīlī plkst. 10:00.
1.11.5. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma
iesniegšanas datumu un laiku.
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1.12. Piedāvājuma noformējuma prasības
1.12.1. Piedāvājumus jāiesniedz aizlīmētā/aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:
a) Pasūtītāja nosaukums un biroja adrese: SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”, Maskavas ielā
12, Rīga, LV-1050;
b) Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
c) atzīme:
“PIEDĀVĀJUMS ATKLĀTAM KONKURSAM
“Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un izpēte Rail Baltica
Latvijas posma trases nodalījuma joslā”
Identifikācijas Nr. EDZL 2017/1 CEF
Neatvērt līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 2017.gada 21.aprīlī plkst. 10.00”.
1.12.2. Piedāvājums sastāv no šādām daļām:
a) pieteikums dalībai Konkursā;
b) Pretendenta kvalifikācijas dokumenti;
c) tehniskais piedāvājums;
d) finanšu piedāvājums.
1.12.3. Pretendents iesniedz 1 (vienu) piedāvājuma oriģinālu datordrukā ar atzīmi
“ORIĢINĀLS” un 2 (divas) kopijas 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 rādītājam, kurā atsevišķi norādīta katra piedāvājuma
dokumentu daļa.
1.12.5. Piedāvājuma dokumentiem 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. Piedāvājumā lapām jābūt
sanumurētām atbilstoši pievienotajam satura rādītājam.
1.12.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem datorrakstā, bez
svītrojumiem, papildinājumiem, neatrunātiem labojumiem, 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 spēka likumam, bet ārvalstī
izsniegtam publiskam dokumentam jābūt legalizētam vai apliecinātam (apostille)
atbilstoši Dokumentu legalizācijas likuma prasībām.
1.12.8. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma
dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums 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.
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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. Priekšlaicīga iepakojumu atvēršana nav
pieļaujama.
1.13.2. Pretendentam komunikācija ar Pasūtītāju jānodrošina latviešu valodā. Iepirkuma
procedūras, informācijas apmaiņas, vispārīgās vienošanās un līguma izpildes darba
valoda ir latviešu valoda.
1.13.3. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un
iesniegšanu.
1.13.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tai vispārīgās vienošanās slēgšanas
tiesību iegūšanas gadījumā, ir pienākums pirms vispārīgās vienošanās noslēgšanas
reģistrēt personālsabiedrību 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Publisko iepirkumu
likuma 67.panta ceturtajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām.
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 “Kultūrvēsturiskā
mantojuma apzināšana un izpēte Rail Baltica Latvijas posma trases nodalījuma
joslā”, Iepirkuma Nr. EDZL 2017/1 CEF, 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 vispārīgās vienošanās un līguma izpildi, gadījumā ja
Pretendents iegūs līguma slēgšanas tiesības;
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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
līguma slēgšanas tiesības, tā līdz vispārīgās vienošanās 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. Pretendenta apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu saskaņā ar
nolikuma 3.pielikuma formu. Ja pieteikumu dalībai konkursā iesniedz personu
apvienība, apliecinājumu aizpilda visas personas, kas ietilpst apvienībā.
3.1.8. Ja Pretendents balstās uz citu personu iespējām, 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 noslēgta vispārīgā
vienošanās, par iesaistīšanos vispārīgās vienošanās izpildē un par resursiem,
kādi tiks nodoti Pretendenta rīcībā, kā arī sniedz šādu informāciju:
3.1.8.1. Komersantam - nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, bet
fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu;
3.1.8.2. nolikumā prasīto informāciju par tām kvalifikācijas prasībām, kuru izpildē
Pretendents balstās uz citas personas spējām.
3.1.8.3. Ja Pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai izpildītu kvalifikācijas
prasības saimnieciskajam un finanšu stāvoklim, šai personai būs jāuzņemas
solidārā atbildība ar Pretendentu par vispārīgās vienošanās izpildi.
3.1.9. Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vispārīgās vienošanās izpildei apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju, kuru sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir 20 procenti un vairāk no kopējās vispārīgās vienošanās
vērtības, saraksts, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 7.pielikumā minētajai
formai. Par katru apakšuzņēmēju jānorāda:
3.1.9.1. katra apakšuzņēmēja nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs (vai vārds,
uzvārds, personas kods), adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs,
nododamās vispārīgās vienošanās daļas apraksts un apjoms procentos un
jāpievieno finanšu aprēķins, kas norāda vispārīgā vienošanās nododamo
daļu procentuālo vērtību;
3.1.9.2. katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei
nododamo vispārīgās vienošanās daļu.
3.1.10. Tehniskais piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 6.punktu);
3.1.11. 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
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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;
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 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
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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 4.5.1.
un 4.5.2.1. 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 4.5.2.2. un 4.5.3.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.
4.5. 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.
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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
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.
4.9. 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.
4.10. 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

9

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

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 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.
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.
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
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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:
Nr.p.k. Kvalifikācijas prasības Pretendentiem
Iesniedzamie dokumenti
1.
Prasības
Pretendenta
atbilstībai
profesionālās darbības veikšanai
1.1.
Pretendents
saimnieciskās
darbības Latvijas
Republikā
reģistrētiem
veikšanai ir reģistrēts atbilstoši normatīvo Pretendentiem – Pasūtītājs iegūst
aktu prasībām.
informāciju no Ministru kabineta
Prasība attiecas uz personālsabiedrību un noteiktās sistēmas par to, vai
visiem personālsabiedrības biedriem (ja Pretendents ir reģistrēts atbilstoši
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) normatīvo aktu prasībām.
vai visiem piegādātāju apvienības Ārvalstu
Pretendents
iesniedz
dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz kompetentas
attiecīgās
valsts
piegādātāju
apvienība),
kā
arī institūcijas
izsniegtu
dokumentu
apakšuzņēmējiem vai personām, uz kuru (oriģināls vai kopija), kas apliecina, ka
iespējām Pretendents balstās, lai izpildītu Pretendents ir reģistrēts atbilstoši
kvalifikācijas prasības attiecībā uz normatīvo
aktu
prasībām
Pretendenta
atbilstību
profesionālās (Pretendentam ir rīcībspēja un
darbības veikšanai, saimnieciskajam un tiesībspēja).
finanšu stāvoklim vai tehniskajām un
profesionālajām iespējām (ja Pretendents
plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai
personas, uz kuru iespējām Pretendents
balstās).
1.2.
Pretendenta
amatpersonai,
kas Par Latvijas personām - Pasūtītājs
parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir pārliecināsies publiski pieejamās datu
paraksta (pārstāvības) tiesības.
bāzēs par to, ka Pretendenta
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību amatpersonai,
kas
parakstījusi
un visiem personālsabiedrības biedriem Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta
(ja
piedāvājumu
iesniedz (pārstāvības) tiesības.
personālsabiedrība)
vai
visiem
piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja Par ārvalstu personām jāiesniedz
piedāvājumu
iesniedz
piegādātāju kompetentas
attiecīgās
valsts
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apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem un
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).

2.
2.1.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

Prasības Pretendenta saimnieciskajam un
finanšu stāvoklim
Pretendenta vidējam neto finanšu
apgrozījumam iepriekšējos 3 (trīs) gados
(2014., 2015. un 2016.gadā) ir vismaz
EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro
un 00 centi).
Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība,
tad
visu
piegādātāju
apvienības
dalībnieku apgrozījuma summa veido
nepieciešamo apgrozījuma apmēru.
Ja Pretendents (arī apvienības dalībnieks)
ir dibināts vēlāk, tad Pretendenta finanšu
apgrozījumam jāatbilst augstāk minētajai
prasībai nostrādātajā periodā.
Prasības Pretendenta tehniskajām un
profesionālajām spējām
Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā
(t.i., 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz
piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir veicis
ne mazāk kā 5 (piecus) kultūrvēsturiskās
inventarizācijas un/vai kultūrvēsturiskās
izpētes darbus valsts vai vietējas nozīmes
kultūras pieminekļos*, kas īstenoti
Latvijas teritorijā vai vietās ar līdzīgu
kultūrvēsturisko pieminekļu, apstākļu un
atradumu specifiku**.
Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā
(t.i., 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz
piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir veicis
ne mazāk kā 5 (piecus) arheoloģiskās
izpētes darbus, kas īstenoti Latvijas
teritorijā
vai
vietās
ar
līdzīgu
kultūrvēsturisko pieminekļu, apstākļu un
atradumu specifiku **
Līguma izpildei Pretendentam ir šāds
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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.
Aizpildīta un parakstīta nolikuma
4.pielikuma forma, klāt pievienojot
Peļņas vai zaudējumu aprēķina kopiju
par katru gadu vai līdzvērtīgu
dokumentu par pretendenta finanšu
apgrozījumu.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par
2016.gadu var tikt iesniegts saskaņā ar
operatīvo finanšu informāciju.

Aizpildīta un parakstīta Pretendenta
pieredzes tabula, kas sagatavota
saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu.

Aizpildīta un parakstīta Pretendenta
pieredzes tabula, kas sagatavota
saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu.

Pretendenta piedāvātā personāla CV

personāls:
3.2.1. vismaz 2 (divas) personas ar
tiesībām
saņemt
Valsts
kultūras
pieminekļu
aizsardzības
inspekcijas
izsniegtu kultūras pieminekļa izpētes
darbu atļauju un kuriem katram iepriekšējo
3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. un
2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas
dienai) ir pieredze vismaz 1 (vienas)
kultūrvēsturiskās inventarizācijas un/vai
kultūrvēsturiskās izpētes veikšanā valsts
vai
vietējas
nozīmes
kultūras
pieminekļos*, kas īstenota Latvijas
teritorijā
vai
vietās
ar
līdzīgu
kultūrvēsturisko pieminekļu, apstākļu un
atradumu specifiku **;
3.2.2. vismaz 2 (divas) personas ar
tiesībām
saņemt
Valsts
kultūras
pieminekļu
aizsardzības
inspekcijas
izsniegtu arheoloģiskās izpētes darbu
vadīšanas atļauju un kuriem katram
iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014.,
2015., 2016. un 2017.gadā līdz
piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir
pieredze vismaz 1 (viena) arheoloģiskā
izpētes darba veikšanā, kas īstenots
Latvijas teritorijā vai vietās ar līdzīgu
kultūrvēsturisko pieminekļu, apstākļu un
atradumu specifiku **;
3.2.3. vismaz 2 (divas) personas ar
arhitekta prakses tiesībām ar tiesībām
saņemt Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas izsniegtu kultūras
pieminekļa izpētes darbu atļauju un
kuriem katram iepriekšējo 3 (trīs) gadu
laikā (2014., 2015., 2016. un 2017.gadā
līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir
pieredze
vismaz
1
(vienas)
kultūrvēsturiskās inventarizācijas un/vai
kultūrvēsturiskās izpētes veikšanā valsts
vai
vietējas
nozīmes
kultūras
pieminekļos*, kas īstenota Latvijas
teritorijā
vai
vietās
ar
līdzīgu
kultūrvēsturisko pieminekļu, apstākļu un
atradumu specifiku **.
Pretendents drīkst piedāvāt 3.2.3.punkta
prasībām atbilstošos speciālistus arī
3.2.1.punkta prasību izpildei.
* Norādītajiem objektiem jābūt iekļautiem
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu
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saskaņā ar Nolikuma 6.pielikuma
formu, klāt pievienojot Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas
izsniegtas izziņas, ka minētajām
Latvijas Republikas personām ir
tiesības saņemt attiecīgās atļaujas.
Latvijas Republikas arhitektam –
spēkā
esošs
arhitekta
prakses
sertifikāts.
Par
attiecīgo
ārvalstu
personu
jāiesniedz ārvalsts atbildīgās iestādes
izsniegta izziņa, kas apliecina, ka
attiecīgajai personai ir tiesības mītnes
valstī saņemt atļaujas, lai veiktu zemāk
minētos darbus, vai dokumentus, kas
apliecina, ka attiecīgajai personai ir
tiesības attiecīgi:
a) veikt kultūras pieminekļu izpētes
darbus
b) veikt arheoloģiskās izpētes darbus
c) sniegt pakalpojumus arhitekta
profesijā.
Par
attiecīgo
ārvalstu
personu
jāiesniedz pretendenta apliecinājums,
ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks
noslēgts iepirkuma līgums, attiecīgā
ārvalstu persona:
1) iepirkuma līguma izpildes laikā
saņems Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas izsniegtu
kultūras pieminekļa izpētes darbu
atļauju;
2) iepirkuma līguma izpildes laikā
saņems Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas izsniegtu
arheoloģiskās izpētes darbu vadīšanas
atļauju
3) arhitekts - ne vēlāk kā piecu dienu
laikā pēc Vispārīgās vienošanās
noslēgšanas normatīvos aktos noteiktā
kārtībā atzīšanas institūcijai iesniegs
deklarāciju par īslaicīgu profesionālo
pakalpojumu
sniegšanu
Latvijas
Republikā reglamentētā (arhitekta)
profesijā.

sarakstā saskaņā ar Ministru kabineta
26.08.2003. noteikumiem „Noteikumi par
kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību,
izmantošanu,
restaurāciju
un
vidi
degradējoša objekta statusa piešķiršanu”
vai līdzvērtīgam statusam, ja darbi veikti
ārvalstīs;
** Šajā ģeogrāfiskajā un kultūrvēsturiskajā
reģionā vēsturiski veidojušies un sastopami
tikai konkrētajam reģionam raksturīgi un
specifiski
dažādu
laika
periodu
arheoloģisko
un
kultūrvēsturisko
pieminekļu veidi ar tiem raksturīgo
atradumu
kompleksu,
piemēram,
dzīvesvietas (lauka apmetnes, ciemu vietas,
pilskalni, mūra pilis) un apbedīšanas vietas
(līdzenie un uzkalniņu kapulauki ar ugunsun skeletkapiem, arī laivveida un parastie
akmeņu krāvuma senkapi), dažādu periodu
kulta vietas (akmeņi, avoti, koki, kalni,
vēlāk kapelu un baznīcu vietas), kā arī
senas hidrotehniskās būves, ražotņu vietas
(manufaktūras), seno agrāro sistēmu
paliekas

6. Tehniskais piedāvājums
6.1. Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo, parakstot nolikuma 2.pielikumu “Tehniskā
specifikācija”.
6.2. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno informatīvs pretendenta redzējums par plānoto
darbu izpildi saskaņā ar nolikuma 9.pielikuma formu.
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 8.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.
8.

Piedāvājuma izvēles kritēriji, vērtēšanas kritēriji un vērtēšanas kārtība
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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 kvalifikācijas pārbaude
8.1.2.1. Komisija vērtē, vai Pretendents atbilst nolikuma 5.punktā noteiktajām
kvalifikācijas prasībām.
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 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
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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 līguma slēgšanas
tiesības, atzīst Pretendentu, kurš atbilst visām nolikuma prasībām un kura
piedāvājums ir ar zemāko cenu.
9.

Vispārīgā vienošanās

9.1. Vispārīgās vienošanās noslēgšana.
9.1.1. Ar konkursā par uzvarētājiem atzītajiem ne vairāk kā 7 (septiņiem)
Pretendentiem Pasūtītājs slēgs vispārīgo vienošanos, pamatojoties uz izraudzītā
Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar vispārīgās vienošanās projektu
(nolikuma 10.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 vispārīgo vienošanos ar Pasūtītāju vai
atsauc savu piedāvājumu vai neparaksta un neiesniedz Pasūtītājam vispārīgo
vienošanos 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. Ja tāda nav, vai nākamais izvēlētais
Pretendents atsakās slēgt vispārīgo vienošanos, komisija ir tiesīga samazināt
Pretendentu skaitu, ar ko slēgt vispārīgo vienošanos vai pārtraukt iepirkumu un
atteikties no vispārīgās vienošanās slēgšanas. Pirms lēmuma pieņemšanas par
līguma 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
vispārīgo vienošanos 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,
komisija ir tiesīga samazināt Pretendentu skaitu, ar ko slēgt vispārīgo
vienošanos, vai pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu un atteikties no vispārīgās
vienošanās slēgšanas.
9.2. Apakšuzņēmēju maiņa un jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšana vispārīgās vienošanās
izpildē.
9.2.1. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas
kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un personālu, kuru tas
iesaistījis vispārīgās vienošanās un līguma izpildē, par kuru sniedzis
informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām
Pasūtītājs ir vērtējis, Pretendents pēc vispārīgās vienošanās vai līguma
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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 vispārīgās vienošanās un 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
vispārīgās vienošanās vai 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 vispārīgās vienošanās noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar
Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot nolikuma 9.2.1.3.apakšpunktā
paredzētos nosacījumus.
Pasūtītājs nepiekrīt nolikuma 9.2.1.2.apakšpunktā minētā personāla un
apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.2.1.3.

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 vispārīgās
vienošanās un līguma izpildē, ja iepirkuma procedūrā izraudzītais
Pretendents par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida
piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai apakšuzņēmēja iesaistīšanai
vispārīgās vienošanās un līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja
nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai vispārīgās vienošanās un
līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko
iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie Pretendentu izslēgšanas
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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 vispārīgās vienošanās un 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 vispārīgo
vienošanos, 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.

18

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;
12.2. 2.pielikums – Tehniskā specifikācija;
12.3. 3.pielikums – Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu;
12.4. 4.pielikums – Informācija par Pretendenta finanšu apgrozījumu;
12.5. 5.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts;
12.6. 6.pielikums – Pretendenta piedāvātā personāla CV forma;
12.7. 7.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts;
12.8. 8.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma;
12.9. 9.pielikums – Informatīvs pretendenta redzējums par plānoto darbu izpildi (forma);
12.10. 10.pielikums – Vispārīgās vienošanās projekts.
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Iepirkuma identifikācijas Nr.EDZL 2017/1 CEF
1.pielikums
Pieteikums dalībai atklātā konkursā
“Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un izpēte Rail Baltica
Latvijas posma trases nodalījuma joslā”
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 “Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un
izpēte Rail Baltica Latvijas posma trases nodalījuma joslā” (iepirkuma identifikācijas Nr.
EDZL 2017/1 CEF);
- apņemas ievērot atklāta konkursa nolikuma prasības un piekrīt visiem nolikuma
noteikumiem;
- apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā Vispārīgas vienošanās un Pakalpojuma
līguma projekta noteikumiem un ir gatavs Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesību
piešķiršanas gadījumā noslēgt Vispārīgo vienošanos ar Pasūtītāju saskaņā ar pievienoto
Vispārīgās vienošanās projekta tekstu;
- apliecina, ka tā rīcībā ir nepieciešamie resursi, kas nepieciešami Tehniskajā
specifikācijā minētā pakalpojuma veikšanai atbilstoši nolikuma prasībām;
- garantē, ka visa piedāvājuma sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

2017.gada ___._______________________

_____________________________________________________________________
(personas, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu, vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu
vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
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Iepirkuma identifikācijas Nr.EDZL 2017/1 CEF
2.pielikums
Tehniskā specifikācija
Atklātam konkursam “Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un izpēte Rail Baltica Latvijas
posma trases nodalījuma joslā”
Šajā dokumentā lietoto jēdzienu skaidrojumi:
 Kultūras vērtību apzināšana – apzināmās teritorijas vizuāla apsekošana un
nepieciešamo metožu izmantošana iespējamo kultūras vērtību, tai skaitā arheoloģisko,
arhitektūras un pilsētbūvniecisko, mākslas, industriālo vērtību un vēsturisko notikumu
vietu, identificēšanai un sākotnējai izpētei tādā līmenī, kas ļauj sagatavot informāciju
par atklājumu vērtību un rekomendācijas par tālāko rīcību to aizsardzībā, pārveidošanā
vai tālākā izpētē.
 Kultūrvēsturiskā inventarizācija – arhitektūras un industriālo pieminekļu padziļināta
izpēte, lai noskaidrotu objektu kultūrvēsturisko vērtību un tehnisko stāvokli, kā arī
atsevišķu tajos esošo daļu vērtību un nozīmi, lai sagatavotu Pasūtītājam detalizētas
rekomendācijas to aizsardzībai vai pārveidošanai.
 Arheoloģiskā izpēte – arheoloģiskie pārbaudes izrakumi un arheoloģiskie izrakumi ar
mērķi noskaidrot saglabājušās arheoloģiskās liecības, un ja tādas tiek atklātas, tās
izpētīt pilnībā.
1. Rail Baltica dzelzceļa līnijas apstiprinātā trase šķērso Latvijas teritoriju 263 km garumā, un
trases nodalījuma josla noteikta 60 m platumā. Vairākās vietās visas trases garumā
paredzēta arī saistītās infrastruktūras izbūve plašākā joslā. Lai noteiktu trases atrašanās
vietu un tās ietekmi uz vidi, pirms trases novietojuma apstiprināšanas tika veikts ietekmes
uz vidi novērtējums, pēc kura pabeigšanas trases novietojums Latvijas teritorijā tika
apstiprināts ar Ministru kabineta lēmumu 2016.gada augustā (Ministru kabineta rīkojums
Nr. 467 “Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras
līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu”). Tāpat plānotajai dzelzceļa
infrastruktūrai noteikts nacionālo interešu objekta statuss (Ministru kabineta rīkojums Nr.
468 “Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Eiropas standarta platuma publiskās
lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica”). Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā,
atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja izsniegtajai programmai, izvērtēts
kultūrvēsturiskais nozīmīgums, apkopojot arhīvos, datubāzēs un literatūras avotos
pieejamo informāciju, kā arī veicot vizuālu apsekošanu dabā. Pirms dzelzceļa
infrastruktūras būvniecības uzsākšanas atbilstoši Latvijas Republikas 12.02.1992. likumam
“Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un Ministru kabineta 26.08.2003. noteikumiem
Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu,
restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” jānodrošina kultūras vērtību
apzināšana paredzamo darbu zonā.
Līdz šim veikto darbu materiāli pieejami tiešsaistē:
 Programma ietekmes uz vidi novērtējumam Eiropas standarta platuma publiskās
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas “Rail Baltica” būvniecībai:
http://bit.ly/2ltWf8Z
 Ietekmes uz vidi ziņojums: http://bit.ly/2kSXc78
 Vides pārraudzības valsts biroja atzinums: http://www.vpvb.gov.lv/lv/?id=1178
Rail Baltica trases novietojuma karte: http://bit.ly/2lgw0Aj
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2. Vispārīgās vienošanās līguma priekšmets ir tiesības sniegt kultūras vērtību apzināšanas,
inventarizācijas un izpētes un/vai arheoloģiskā mantojuma izpētes darbu pakalpojumus
Rail Baltica trases nodalījuma joslā un saistītās infrastruktūras izbūves zonās Latvijas
Republikas teritorijā orientējoši šādos:
2.1.
trases posmos:
2.1.1. Igaunijas robeža – Salaca;
2.1.2. Salaca – Kurliņupe;
2.1.3. Kurliņupe – Pēterupe;
2.1.4. Pēterupe – Silakrogs;
2.1.5. Silakrogs – Āgenskalns;
2.1.6. Āgenskalns – Daugava;
2.1.7. Daugava – Iecavas stacija;
2.1.8. Iecavas stacija – Lietuvas robeža;
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

arheoloģiskos objektos:
Sakaiņu pilskalna tiešs tuvums un aizsardzības zona trases nodalījuma joslā;
Murjāņu senkapu aizsardzības zona trases nodalījuma joslā;
Tiniņkalna senkapu aizsardzības zona trases nodalījuma joslā;
Daugmales pilskalna aizsardzības zona trases nodalījuma joslā;
un citos;

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

arhitektoniskos un industriālos objektos:
Dzelzceļa tilts pār Mazās Juglas upi;
Torņakalna stacijas ēka;
Dzelzceļa viadukts pār Gogoļa ielu;
Altonavas ielas pārvads;
Torņakalna ielas pārvads;
un citos.

3. Pasūtītājs pēc vispārīgās vienošanās apņemas nodrošināt Izpildītāju ar:
3.1. Iepriekš projekta ietvaros veikto izpētes darbu rezultātiem;
3.2. Aktuālu informāciju par Projekta tehniskajiem risinājumiem;
3.3. Kartogrāfisko materiālu shapefile formātā;
3.4. Zemes virsmas aerolāzerskenēšanas datiem (LIDAR);
3.5. Informāciju par īpašumu piederību, esošajiem un veicamajiem darbu īstenošanas
saskaņojumiem;
3.6.
Konkrētām tehniskām specifikācijām darbu veikšanai.
4.
4.1.

Pretendents atbilstoši Pasūtītāja reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar
Projekta tehniskajiem risinājumiem apņemas:
Veikt trases nodalījuma joslas teritorijā esošo kultūras vērtību apzināšanu, tai skaitā
Pasūtītāja noteiktajos termiņos nodrošinot arī:

4.1.1. LIDAR datu analīzi un to izmantošanu dabā, kā arī uzmērojumu veikšanu LKS 92
koordinātu sistēmā,
4.1.2. darbu programmas un laika plāna sagatavošanu un saskaņošanu ar Pasūtītāju,
4.1.3. informācijas sniegšanu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai (turpmāk –
VKPAI) par plānotajiem darbiem un izmantotajām metodēm, nepieciešamības
gadījumā saņemot VKPAI atļauju darbu veikšanai,
4.1.4. apzināšanas darbu saskaņošanu ar īpašniekiem,
4.1.5. atbildīgo institūciju atļauju saņemšanu,
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4.1.6. informācijas iegūšanu par pieminekļa vēsturisko, zinātnisko un māksliniecisko vērtību,
vizuālu teritorijas apsekošanu, šurfēšanu, zondēšanu, kontrolizrakumu veikšanu, metāla
detektoru izmantošanu vai citu atbilstošu metožu izmantošanu atbilstoši Pasūtītāja
norādījumiem Konkrētajā darba uzdevumā.
4.1.7. apzināšanas procesa un atklājumu rakstisku un fotofiksāciju, kartogrāfisko materiālu,
apsekoto trasu GPS maršrutu failu sagatavošanu, tai skaitā ar atradumu koordinātu
punktiem,
4.1.8. informācijas sniegšanu pasūtītājam un atbildīgajām institūcijām atbilstoši
normatīvajiem aktiem gadījumos, kad tiek identificētas I un II Pasaules karā kritušo
karavīru mirstīgās atliekas vai sprādzienbīstami priekšmeti,
4.1.9. nepieciešamības gadījumā - kvalitatīvu zemūdens kultūras vērtību apsekošanu
atbilstoši pasūtītāja norādījumiem Konkrētajā darba uzdevumā, sagatavojot GPS
maršrutu failus ar fiksēto struktūru un atradumu koordinātām, ja tādi ir. Darba
veikšanai uz Konkrētā līguma slēgšanas brīdi jāpiesaista speciālisti ar šo darbu
veikšanai nepieciešamo kvalifikāciju un tehnisko nodrošinājumu.
4.1.10. ikmēneša atskaites sagatavošanu pasūtītājam par darbu progresu , iekļaujot vismaz
šādu informāciju:
4.1.10.1. atskaiti par veikto darbu atbilstību darbu programmai un laika plānam,
4.1.10.2. datus par kultūrvēsturisko vērtību atklājumiem un rekomendācijas turpmākai
rīcībai attiecībā uz tiem,
4.1.11. īsa ziņojuma par darbu galvenajiem rezultātiem sagatavošanu un iesniegšanu VKPAI,
attiecīgajai pašvaldībai, pieminekļa īpašniekam vai valdītājam u.c. atbildīgajām
institūcijām, ietverot aprakstu par apsekošanas rezultātiem ar atklāto vērtību
kultūrvēsturiskās nozīmes izvērtējumu, pievienojot kartogrāfisko un vizuālo materiālu
ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc lauka darbu pabeigšanas,
4.1.12. pilna darbu pārskata sagatavošanu Pasūtītājam, ietverot pilnīgu atklājumu aprakstu,
vietas kartogrāfisko materiālu un kultūrvēsturiskās vērtības izvērtējumu, kā arī
vispusīgu ilustratīvo materiālu, kas raksturo atklājumus, ne vēlāk 90 (deviņdesmit)
dienu laikā pēc lauka darbu pabeigšanas,
4.1.13. pilna darbu pārskata sagatvošanu VKPAI atbilstoši Ministru kabineta 26.08.2003.
noteikumiem Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību,
izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”
31.punktam un saskaņotajai darbu programmai.
4.2.

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.

4.2.6.

veikt kultūrvēsturisko inventarizāciju dzelzceļa tiltam pār Mazās Juglas upi, Gogoļa
ielas dzelzceļa pārvadam, Torņakalna stacijas ēkai, Altonavas ielas pārvadam,
Torņakalna ielas pārvadam un citiem objektiem, tai skaitā Pasūtītāja noteiktajos
termiņos nodrošinot arī:
darbu programmas un laika plāna sagatavošanu, saskaņošanu ar Pasūtītāju un VKPAI,
veicamo darbu saskaņošanu ar īpašniekiem,
atbildīgo institūciju atļauju saņemšanu,
precīzu objektu stāvokļa fiksēšanu un mērījumu izdruku sagatvošanu atbilstoši
Konkrētā darba uzdevuma nosacījumiem,
nepieciešamības gadījumā – objekta uzmērīšanu, pielietojot 3D lāzerskenēšanas
metodi ar precizitāti ne mazāku par 5cm un 3D modeļa sagatavošanu. Darba
veikšanai uz Konkrētā līguma slēgšanas brīdi jāpiesaista speciālisti ar šo darbu
veikšanai nepieciešamo kvalifikāciju un tehnisko nodrošinājumu.
ikmēneša atskaites sagatavošanu pasūtītājam par darbu progresu, iekļaujot vismaz
šādu informāciju:
4.2.6.1. atskaiti par veikto darbu atbilstību darbu programmai un laika plānam,
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4.2.7.

4.2.8.

4.2.9.

4.2.6.2. datus par kultūrvēsturisko vērtību stāvokli un rekomendācijas turpmākai
rīcībai attiecībā uz tiem,
īsa ziņojuma par darbu galvenajiem rezultātiem sagatavošanu Pasūtītājam, VKPAI,
pašvaldībai, pieminekļa īpašniekam vai valdītājam u.c. atbildīgajām institūcijām,
ietverot aprakstu par izpētes rezultātiem, pievienojot mērījumu izdrukas un
fotofiksāciju ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc lauka darbu pabeigšanas,
pilna izpētes darbu pārskata sagatavošanu Pasūtītājam, ietverot uzmērījumu datus,
mērījumu izdrukas, fotofiksāciju, secinājumus un rekomendācijas Pasūtītājam
projektēšanai atbilstoši Konkrētā darba uzdevuma norādījumiem ne vēlāk kā 90
(deviņdesmit) dienas pēc lauka darba pabeigšanas,
pilna darbu pārskata sagatvošanu VKPAI atbilstoši Ministru kabineta 26.08.2003.
noteikumiem Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību,
izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”
31.punktam un saskaņotajai darbu programmai,

arheoloģiskos izrakumus trases posmā Sakaiņu pilskalna, Murjāņu senkapu un
Tiniņkalna senkapu aizsardzības zonā un citos potenciālajos objektos atbilstoši
Pasūtītāja norādījumiem Konkrētajā darba uzdevumā ar mērķi noskaidrot saglabājušās
arheoloģiskās liecības, un ja tādas tiek atklātas, tās izpētot pilnībā, tai skaitā Pasūtītāja
noteiktajos termiņos nodrošinot arī:
4.3.1.
arheoloģisko darbu programmas sagatavošanu un saskaņošanu ar VKPAI, tai skaitā
arheoloģiskās izpētes darbu vadīšanas atļaujas saņemšanu,
4.3.2.
veicamo darbu saskaņošanu ar īpašniekiem,
4.3.3.
citu atbildīgo institūciju atļauju saņemšanu darbu veikšanai, ja tas nepieciešams,
4.3.4.
izpētes procesa un atklājumu rakstisku un fotofiksāciju, kartogrāfisko materiālu,
apsekoto trasu GPS maršrutu failu sagatavošanu, tai skaitā ar atradumu koordinātu
punktiem,
4.3.5.
ikmēneša atskaites sagatavošanu pasūtītājam par darbu progresu, iekļaujot vismaz
šādu informāciju:
4.3.5.1. atskaiti par veikto darbu atbilstību darbu programmai un laika plānam,
4.3.5.2. datus par kultūrvēsturisko vērtību atklājumiem un rekomendācijas turpmākai rīcībai
attiecībā uz tiem,
4.3.6.
īsa ziņojuma sagatavošanu VKPAI, pašvaldībai, pieminekļa īpašniekam vai
valdītājam u.c. atbildīgajām institūcijām, ietverot aprakstu par izrakumu rezultātiem
ar atklāto vērtību kultūrvēsturiskās nozīmes izvērtējumu, pievienojot kartogrāfisko
un vizuālo materiālu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc lauka darbu
pabeigšanas,
4.3.7.
pilna izpētes darbu pārskata un dokumentācijas sagatavošanu Pasūtītājam tālākai
rīcībai ar izpētes laikā iegūtajiem atradumiem ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) dienu
laikā pēc lauka darbu pabeigšanas,
4.3.8.
pilna darbu pārskata sagatvošanu VKPAI atbilstoši Ministru kabineta 26.08.2003.
noteikumiem Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību,
izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”
31.punktam un saskaņotajai darbu programmai.
4.3.

__________________________________________________________________
(personas, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu, vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai
apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
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Iepirkuma identifikācijas Nr.EDZL 2017/1 CEF
3.pielikums
Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu
Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ________________________________
Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja atklāsies,
ka šis apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess.
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma
piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
1
☐ 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez
konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar
konkurentiem;
☐ 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar
vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ
Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju
par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un
saturu.
5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar
šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai
neiesniegt piedāvājumu); vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem
nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai
pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma
noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2.
apakšpunktu.

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav
Pretendents un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt
piedāvājumu šim iepirkumam.
1
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7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām
vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto
apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums2 paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no
dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde,
konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības
programmas3 ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.
Datums______________
Uzņēmuma adrese _________________________________________
tālruņa (faksa) numuri,______________________________________
e-pasta adrese ___________________________
Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds
_________________________________________
Paraksts_____________________________
(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai
izmanto to kā apliecinājuma paraugu.)

Pielikums
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu
Nr. Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir
Saziņas veids, mērķis, raksturs un
bijusi saziņa
saturs
[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]

Datums______________
Uzņēmuma adrese _________________________________________
tālruņa (faksa) numuri,______________________________________
e-pasta adrese ___________________________
Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds
_________________________________________
Paraksts_____________________________

Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 3.punkts un ceturtās daļas 2.punkts.
Programma, kuras ietvaros uzņēmumam, kas ir vai bija iesaistīts kartelī, Ministru kabineta 29.09.2008.
noteikumos Nr.796 „Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un
13.pantā paredzētajiem pārkāpumiem” noteiktajā kārtībā piešķir pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda par to, ka
tas pirmais brīvprātīgi iesniedz pierādījumus par šo pārkāpumu Konkurences padomei, vai naudas soda
samazinājumu par sadarbību ar Konkurences padomi pārkāpuma atklāšanā, ja pilnīgs atbrīvojums no naudas soda
nav pieejams.
2

3
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Iepirkuma identifikācijas Nr.EDZL 2017/1 CEF
4.pielikums
Apliecinājums par finanšu apgrozījumu

Laika periods (gads)

Neto apgrozījums
EUR

2014. gadā
2015. gadā
2016. gadā
Vidējais apgrozījums (summa kopā
dalīta ar attiecīgo gadu skaitu)
Pielikumā: peļņas vai zaudējuma aprēķina kopijas par katru norādīto finanšu gadu saskaņā ar
nolikuma 5.punkta “Kvalifikācijas prasības Pretendentiem” 2.1.punkta prasībām.

Ar šo apstiprinu, ka _______________ (pretendenta nosaukums) faktiskais finanšu
apgrozījums atbilst šajā apliecinājumā norādītajam un sniegtā informācija ir patiesa.

___________________________________________________________
(personas, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu, vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras
oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
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Iepirkuma identifikācijas Nr. EDZL 2017/1 CEF
5.pielikums
Pretendenta pieredzes apliecinājums
Atklātam konkursam “Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un izpēte Rail Baltica
Latvijas posma trases nodalījuma joslā”

Nr.
p.k.

Pasūtītājs
(nosaukums,
adrese,
kontaktperso
na, tālrunis)

Objekta
nosaukums

Pakalpojuma
apraksts

Kultūras pieminekļa
valsts aizsardzības
numurs (vai
līdzvērtīga
informācija par
ārvalstu objektiem)

Darbu veikšanas
laiks - uzsākšanaspabeigšanas
gads/mēnesis

Saskaņā ar nolikuma 5.punkta “Kvalifikācijas prasības Pretendentiem” 3.1.punkta prasībām:

Saskaņā ar nolikuma 5.punkta “Kvalifikācijas prasības Pretendentiem” 3.2.punkta prasībām:

-------------------------------------------------

___________________________________________________________
(personas, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu, vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras
oriģinālu vai apliecintu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
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Iepirkuma identifikācijas Nr. EDZL 2017/1 CEF
6.pielikums

Pretendenta personāla CV veidlapa
Atklātam konkursam “Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un izpēte Rail Baltica
Latvijas posma trases nodalījuma joslā”
1.
2.
3.
4.

Uzvārds:
Vārds:
Sertifikāta Nr. (ja paredzēts):
Izglītība:

Mācību iestāde [Datums no – līdz]

Saņemtais grāds/diploms.

5. Valodu prasmes: Norādiet zināšanu līmeni no 1 līdz 5 (5 - izcili; 1 - pamatzināšanas)
Valoda

Lasītprasme

Mutiski

Rakstiski

6. Pašreizējais amats un darba devējs:
7. Galvenā kvalifikācija (kas attiecas uz pakalpojuma izpildi):
8. Profesionālā pieredze:
Datums no –
līdz (mēnesis/
gads)

Uzņēmums

Darbības joma

Projekta/darba/objekta nosaukums un apraksts, lai
apliecinātu visu nolikuma “Kvalifikācijas prasības
Pretendentiem” 3.3.punktā noteikto attiecīgā
speciālista atbilstības prasību izpildi, un norādot
Pasūtītāju, tā kontaktpersonu un kontaktinformāciju

9. Cita būtiska informācija, kas raksturo speciālista kvalifikāciju un pieredzi un ir
attiecināma uz pakalpojuma izpildi:
10. 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 2017/1 CEF
7.pielikums
Apakšuzņēmēji un informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās
“Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un izpēte Rail Baltica Latvijas posma trases
nodalījuma joslā”
*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.
vārds, uzvārds, personas kods)

(vai

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 %

______________________________________________________________
(personas, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu, vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras
oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums
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Iepirkuma identifikācijas Nr. 2017/1 CEF
8.pielikums
Finanšu piedāvājums
atklātam konkursam “Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un izpēte Rail Baltica Latvijas
posma trases nodalījuma joslā”
Piedāvājam sniegt kultūrvēsturiskā mantojuma apsekošanas un izpētes un/vai
arheoloģiskā mantojuma izpētes darbu pakalpojumus Rail Baltica trases nodalījuma joslā
Latvijas Republikas teritorijā saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 2.pielikums)
prasībām un saskaņā ar Vispārīgās vienošanas projektu par piedāvāto cenu:
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Cilvēkdienas* likme
EUR, bez PVN

Darbu apraksts
Trases apzināšanas darbi
Kultūrvēsturiskās inventarizācijas darbi
Arheoloģisko izrakumu darbi
Kultūras zemūdens vērtību apzināšanas darbi
Ēku un industriālo pieminekļu uzmērīšana, pielietojot
3D lāzerskenēšanas metodi, 3D modeļa sagatavošana

Piedāvātā cena, EUR bez PVN
*Cilvēkdienas likme ietver visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma ietvaros paredzēto Darbu
pilnīgu izpildi, tai skaitā, bet ne tikai, darbu un darbaspēka izmaksas, mehānismu, darbarīku
un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, darba drošības inventāra izmaksas,
nodokļus (izņemot PVN), apdrošināšanas un garantijas izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar
visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, nepieciešamo atļauju un saskaņojumu
saņemšanu, tai skaitā darbu, izstrādājumu, materiālu, iekārtu un mehānismu izmaksas, kas nav
norādīti Līgumā, bet ir nepieciešami Darbu pienācīgai, savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei.

______________________________________________________________
(personas, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu, vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras
oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums
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9.pielikums
Informatīvs pretendenta redzējums par plānoto darbu izpildi
“Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un izpēte Rail Baltica
Latvijas posma trases nodalījuma joslā”

Veicamais darbs

Darbu izpildei
piemērojamo metožu
vispārīgs apraksts

Darbu izpildei pieejamā
tehniskā nodrošinājuma
vispārīgs apraksts

LIDAR datu analīze, LIDAR datu
izmantošana dabā, uzmērījumu veikšana
LKS 92 koordinātu sistēmā
Kultūras vērtību apzināšana

Kultūras vērtību zemūdens apsekošana

Kultūrvēsturiskā inventarizācija

Arheoloģiskie izrakumi

Darbu procesa un atradumu fiksēšana un
atspoguļošana Pasūtītājam

_____________________________________________________________________
(personas, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu, vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai
apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
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10.pielikums

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. _____________________
par kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un izpēti Rail Baltica Latvijas posma trases
nodalījuma joslā
Rīgā,

2017. gada __. ______________

SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” , vienotais reģistrācijas Nr.40103836785, (turpmāk –
Pasūtītājs) kuru saskaņā ar ___________________ pārstāv __________________, no vienas
puses,
un
____________,
reģistrācijas
Nr.____________,
kuru,
pamatojoties
uz
______________________, pārstāv _____________,
____________,
reģistrācijas
Nr.____________,
kuru,
pamatojoties
uz
______________________, pārstāv _____________,
____________,
reģistrācijas
Nr.____________,
kuru,
pamatojoties
uz
______________________, pārstāv _____________,
____________,
reģistrācijas
Nr.____________,
kuru,
pamatojoties
uz
______________________, pārstāv _____________,
____________,
reģistrācijas
Nr.____________,
kuru,
pamatojoties
uz
______________________, pārstāv _____________,
saskaņā ar iepirkumu procedūras: ________________, iepirkuma identifikācijas
Nr. ______________, rezultātu, noslēdz šādu vispārīgo vienošanos,

1.

LIETOTIE TERMINI

1.1. Pasūtītājs - SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” , vienotais reģistrācijas Nr.40103836785,

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, faktiskā adrese: Maskavas iela 12, Rīga,
LV-1050.
Izpildītājs Nr.1 - ____________________________.
Izpildītājs Nr.2 - ____________________________.
Izpildītājs Nr.3 - ____________________________.
Izpildītājs Nr.4 - ____________________________.
Izpildītājs Nr.5 - ____________________________.
Izpildītājs – Izpildītājs Nr.1, Izpildītājs Nr.2, Izpildītājs Nr.3, Izpildītājs Nr.4 vai
Izpildītājs Nr.5.
Izpildītāji – Izpildītājs Nr.1, Izpildītājs Nr.2, Izpildītājs Nr.3, Izpildītājs Nr.4 Izpildītājs
Nr.5 kopā.
Puse – Pasūtītājs vai Izpildītāji.
Puses – Pasūtītājs un Izpildītāji.
Iepirkums – Pasūtītāja veiktais atklātais konkurss “______________”, iepirkuma
identifikācijas Nr. ____________________.
Vienošanās – Šī, starp Pusēm noslēgtā vispārīgā vienošanās ar visiem pielikumiem.
Līgums – līgums, kuru Pasūtītājs un Izpildītājs noslēdz par Darbu veikšanu konkrētā
Objektā/-tos. Līguma paraugs pievienots pie šīs Vienošanās pielikumā (4.pielikums).
Objekts/-ti – zemes vienība/-as vai nekustamie īpašumi vai būves (vai inženierbūves)
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1.15.

1.16.

1.17.
1.18.
1.19.

Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas “Rail
Baltica” trases nodalījuma joslā un saistītā infrastruktūrā.
Darbi – Kultūras vērtību apzināšana Objektā, Objektā esošo kultūras pieminekļu
kultūrvēsturiskā izpēte un kultūrvēsturiskā inventarizācija, arheoloģiskie izrakumi
Objektā, ievērojot Vienošanos, Tehniskās specifikācijas noteikumus, Līgumu
noteikumus, Pasūtītāja prasības un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
Vienošanās summa – maksimālā kopējā naudas summa bez PVN, kuru Pasūtītājs visā
Vienošanās spēkā esamības laikā var samaksāt Izpildītājiem par pilnībā un kvalitatīvi
izpildītiem Darbiem. Vienošanās summa ietver visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu
izpildi, tajā skaitā izdevumus materiālu un aprīkojuma iegādei, , saskaņojumu un
informācijas iegūšanai, transportam, nodokļiem, izņemot PVN, nepieciešamām
izmaksām, kā arī izmaksas par darbiem, kas nav tieši iekļauti, bet kuru izpildes vai
pielietojuma nepieciešamība izriet no Vienošanās rakstura un/vai apjoma, un kuru
izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai izpildītu Darbus.
Līgumcena - Līgumā norādītā kopējā summa par Darbu izpildi visos Līgumā norādītos
Objektos bez PVN.
PVN – pievienotās vērtības nodoklis.
Nepārvaramas varas apstākļi - apstākļi un notikumi, kurus Puses nevarēja ne novērst,
ne paredzēt, ne ietekmēt, tajā skaitā dabas katastrofas, ūdens plūdi, zemestrīce un citas
stihiskās nelaimes, kā arī karš, streiki un citi apstākļi, kas radušies pēc Vienošanās spēkā
stāšanās un kavē, vai traucē Vienošanās saistību izpildi. Par Nepārvaramas varas apstākli
nav uzskatāms apstāklis, kad Izpildītājam vairs nav spēkā esoši sertifikāti, kas
nepieciešami Vienošanās paredzēto saistību izpildei.
2.

VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ

2.1. Vienošanās nosaka kārtību, kādā Pasūtītājs no Vienošanos noslēgušo Izpildītāju loka

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

izvēlēsies Izpildītājus, kuri izpildīs Darbus, Pušu starpā tiks slēgti Līgumi, noteikti Pušu
pienākumi, tiesības un atbildība un pieņemti un apmaksāti Līguma ietvaros izpildīti
Darbi
Izpildītāji, izpildot Darbus, ievēro Vienošanos, Tehnisko specifikāciju, uzaicinājumu
iesniegt cenu piedāvājumu, Līgumu, Pasūtītāja prasības un attiecīgā Izpildītāja iesniegto
cenu piedāvājumu par Darbu izpildi konkrētā Objektā/-tos.
Darbu izpildes termiņš konkrētam Objektam tiek noteikts uzaicinājumā iesniegt cenu
piedāvājumu.
Vienošanās stājas spēkā dienā, kad Puses to ir parakstījušas, ir spēkā līdz Pušu saistību
pilnīgai izpildei.
Pasūtītājs ir tiesīgs Vienošanās ietvaros saņemt Pakalpojumus līdz 2018.gada
1.septembrim vai līdz Vienošanās summas sasniegšanai (atkarībā no tā, kurš no
nosacījumiem iestāsies pirmais). Pasūtītājam ir tiesības pagarināt Vienošanās termiņu,
Pusēm par to noslēdzot rakstisku vienošanos, ja Pasūtītājam tiek pagarināts Pasūtītājam
piešķirtā finansējuma termiņš uz laika periodu, par kādu tiek pagarināts Pasūtītājam
piešķirtā finansējuma termiņš, bet ne ilgāk kā par diviem gadiem. Ja kāds no
Izpildītājiem atsakās slēgt vienošanos par Vienošanās pagarināšanu, tad Pasūtītājs slēdz
vienošanos ar attiecīgi mazāku Izpildītāju skaitu.
Iepirkums tiek finansēts no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI)
projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica
koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu (2.kārta)”, Nr. 2015-EU-TM-0347-M, finanšu
līdzekļiem.
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3.

IZPILDĪTĀJA IZVĒLE, LĪGUMA SLĒGŠANA UN PAKALPOJUMA IZPILDES
UZDOŠANA

3.1. Ja Pasūtītājam rodas nepieciešamība pēc Darbiem konkrētā Objektā/-tos, Pasūtītājs

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

sagatavo Objektu/-tus un Darbus raksturojošu informāciju (Darba uzdevumu) un nosūta
Izpildītājiem uzaicinājumu iesniegt cenu piedāvājumu (Vienošanās 3.pielikums) par
Darbu izpildi konkrētā Objektā/-tos uz Izpildītāju kontaktpersonu e-pastiem, kuri
norādīti šīs Vienošanās 12.punktā.
Izpildītājs cenu piedāvājumu par Darbu izpildi konkrētā Objektā/-tos uzaicinājumā
norādītajā termiņā, kas nav mazāks par 10 (desmit) darba dienām, skaitot no
uzaicinājuma nosūtīšanas dienas, pa pastu nosūta savu cenu piedāvājumu, Darbu
vadītāju/-us, kurš/-i tiks piesaistīti Līguma izpildē un kurš/-i norādīti Speciālistu sarakstā
(Vienošanās 6.pielikums), kā arī citu Pasūtītāja pieprasīto informāciju, saskaņā ar
Pasūtītāja pievienotajām veidnēm, Darba uzdevumu un citu informāciju, kas norādīta
Pasūtītāja uzaicinājumā iesniegt cenu piedāvājumu par Darbu izpildi konkrētā Objektā/to uz Pasūtītāja uzaicinājumā norādīto pasta adresi. Pasta sūtījumi tiek uzskatīti par
iesniegtiem laikā, ja saņemti norādītajā adresē līdz uzaicinājumā norādītā termiņa
beigām.
Ja Izpildītājs neiesniedz savu cenu piedāvājumu Pasūtītāja norādītajā termiņā, ir
uzskatāms, ka cenu piedāvājums nav iesniegts un Izpildītājs ir atteicies no pretendēšanas
uz Darbu izpildi konkrētā/-tos Objektos.
Sniedzot cenu piedāvājumus par Darbu izpildi konkrētā Objektā/-tos, Izpildītāja
piedāvātās Darbu cenu attiecīgam Darbu veidam konkrētā/-tos Objektos par vienu
vienību nedrīkst pārsniegt Darbu cenu par vienu vienību attiecīgam Darbu veidam, kuras
Izpildītājs ir norādījis savā finanšu piedāvājumā, piedaloties Iepirkumā par tiesībām būt
par Izpildītāju šīs Vienošanās ietvaros.
Pasūtītājam ir tiesības lūgt Izpildītājam detalizēti izskaidrot cenu piedāvājumā norādīto
Darbu izmaksu veidošanos. Izpildītājam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam detalizētu
skaidrojumu par norādīto Darbu izmaksu veidošanos ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu
laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas.
Pasūtītājs izvērtē Izpildītāja iesniegtos cenu piedāvājumu atbilstību uzaicinājumā
iesniegt cenu piedāvājumu, tam pievienotajā Darba uzdevumā un tehniskajā specifikācijā
(Vienošanās 1.pielikums) paredzētajām prasībām.
Pasūtītājam ir tiesības noraidīt Izpildītāja iesniegto cenu piedāvājumu jebkurā no šādiem
gadījumiem:
3.7.1. ja Pasūtītājs, izvērtējot Izpildītāja iesniegto detalizēto skaidrojumu par Darbu
izmaksu veidošanos, konstatē, ka cenu piedāvājums ir nepamatoti lēts;
3.7.2. ja Izpildītājs uz cenu piedāvājuma iesniegšanas dienu kavē iepriekš noslēgta
Līguma izpildi vairāk kā 15 (piecpadsmit) dienas no Līguma izpildes termiņa
un nav spēkā esošas vienošanās par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
Izpildītāja cenu piedāvājums tiek noraidīts jebkurā no šādiem gadījumiem, ja:
3.8.1. jebkura cenu piedāvājumā norādītā vienības cena pārsniedz Izpildītāja
Iepirkumam iesniegtajā finanšu piedāvājumā (Vienošanās 2.pielikums)
norādīto maksimālo attiecīgā Darbu veida vienas vienības cenu;
3.8.2. Cenu piedāvājumā nav norādīts Darbu vadītājs, kurš tiks piesaistīts Līguma
izpildē, vai nav sniegta cita pieprasītā informācija vai sniegtā informācija
neatbilst uzaicinājumā iesniegt cenu piedāvājumu minētajām prasībām;
Gadījumā, ja Izpildītāja iesniegtais cenu piedāvājums tiek noraidīts Vienošanās 3.7. un
3.8. punktā minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs izvēlas nākamo cenu piedāvājumu ar zemāko
cenu.
No Izpildītāju iesniegtajiem cenu piedāvājumiem Pasūtītājs izvēlas Izpildītāju, kurš
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iesniedzis cenu piedāvājumu ar viszemāko cenu par Darbu izpildi konkrētā Objektā/-tos
un par pieņemto lēmumu informē visus Izpildītājus, informāciju nosūtot uz Izpildītāju
kontaktpersonu e-pastiem, kuri norādīti šīs Vienošanās 12.punktā.
3.11. Ar Izpildītāju, kurš izraudzīts par Darbu izpildītāju konkrētā Objektā/-tos, tiek noslēgts
Līgums.
3.12. Ja Vienošanās 3.10.punktā noteiktais Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no
dienas, kad Pasūtītājs ir iesniedzis Līgumu (Vienošanās 4.pielikums) parakstīšanai, to
neparaksta un neiesniedz vai nenosūta Pasūtītājam, uzskatāms, ka Izpildītājs atteicies no
Līguma parakstīšanas un Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt Līgumu par Darbu izpildi konkrētā
Objektā ar Izpildītāju, kurš ir iesniedzis nākamo zemāko cenu.

4.

VIENOŠANĀS SUMMA, LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Vienošanās summa nepārsniedz EUR _______________ (____________ euro un __

centi) bez PVN.
4.2. Pasūtītājs šīs Vienošanās un Līgumā noteiktajā kārtībā norēķinās par kvalitatīvi sniegto

Pakalpojumu konkrētā Objektā/-tos.
4.3. Līgumcena par Darbu izpildi konkrētā Objektā/-tos tiek noteikta Līgumā.

5.

PUŠU ATBILDĪBA

5.1. Izpildītājs ir atbildīgs par tā izpildīto Darbu atbilstību Vienošanās, Tehniskās

specifikācijas un Līguma un tā pielikumu noteikumiem.
5.2. Katrai Pusei ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, kas tās prettiesiskas rīcības dēļ radušies

otrai Pusei.
5.3. Par piesaistīto apakšuzņēmēju izpildītajiem Darbiem un pieļautajām kļūdām attiecībā

pret Pasūtītāju ir atbildīgs Izpildītājs. Izpildītājs ir atbildīgs par Izpildītāja piesaistīto
apakšuzņēmēju saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā nodarīto kaitējumu
Pasūtītājam un/vai trešajām personām.
6.

PUŠU PIENĀKUMI UN APLIECINĀJUMI

6.1. Izpildītājs apliecina, ka tā darbiniekiem ir nepieciešamā kvalifikācija Darbu izpildei .
6.2. Katrs Izpildītājs ir atbildīgs par 6.1. punktā noteikto noteikumu nepārtrauktu

nodrošināšanu visā šīs Vispārīgās vienošanās darbības laikā.
6.3. Pasūtītājam ir pienākums sniegt tā rīcībā esošo un Izpildītāja pieprasīto informāciju, kas

nepieciešama Darbu izpildei konkrētā Objektā.
7.

KONFIDENCIALITĀTE

7.1. Izpildītājs apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas atļaujas

saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Vienošanos, Līgumu vai
citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita
rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi tām pieejama Vienošanās un/vai
Līguma izpildes gaitā.
7.2. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu
informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Vienošanās vai Līguma noteikumiem
ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek
klasificēta kā vispārpieejama informācija.
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7.3. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts

vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas
normatīvajos aktos.
7.4. Šī nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Vienošanās un
Līguma darbības termiņš.
8.

APAKŠUZŅĒMĒJU UN SPECIĀLISTU PIESAISTĪŠANA UN MAIŅA

8.1. Izpildītājs nodrošina, ka Darbu izpildē tiek iesaistīti Speciālistu sarakstā (Vienošanās

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

6.pielikums) norādītie speciālisti un Vienošanās un Līguma izpildei Izpildītājs piesaista
Apakšuzņēmēju sarakstā (Vienošanās 5.pielikumā) norādītos apakšuzņēmējus.
Vienošanās un Līgumā iesaistītos apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumu
procedūrā Izpildītājs ir balstījies, lai apliecinātu savu kvalifikāciju noteiktajām prasībām,
un Vienošanās 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):
8.2.1. piedāvātais apakšuzņēmējs vai speciālists atbilst tām paziņojumā par līgumu
un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktām prasībām, kas attiecas uz
apakšuzņēmēju vai speciālistu;
8.2.2. tiek nomainīts Līguma izpildē iesaistītais apakšuzņēmējs, uz kuru iespējām
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;
8.2.3. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Publisko iepirkumu likuma 39¹.panta
pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;
Vienošanās un 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 Vienošanās 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).
Pasūtītājam ir tiesības rakstveidā pieprasīt izpildītāja speciālistu nomaiņu, ja Pasūtītāju
neapmierina norādītā Izpildītāja personāla darba produktivitāte, darba kvalitāte vai citi
apstākļi.
Lai pārbaudītu, vai Vienošanās un Līguma izpildē piesaistītais Izpildītāja personāls vai
apakšuzņēmēji atbilst Publisko iepirkumu likuma 68.panta prasībām, Izpildītājs pēc
Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz izvērtēšanai nepieciešamo un Pasūtītāja pieprasīto
papildu informāciju.
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
9.

NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Vienošanās un Līgumā paredzēto

saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās
rezultātā pēc Vienošanās spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne
novērst.
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9.2. Pusei, kas nokļuvusi Nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, rakstiski jāinformē par

to Puses un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas
kompetentas iestādes un kura satur Nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un
raksturojumu.
9.3. Ja Nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs)
mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt šos Līgumus, par to rakstveidā brīdinot Puses
vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puses nevar prasīt atlīdzināt
zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.
9.4. Par zaudējumiem, kas radušies Nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm
atbildību nenes, ja Puse ir informējusi Puses atbilstoši Vienošanās noteikumiem.
9.5. Par Nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms Izpildītāja darbinieku un citu Izpildītāja
iesaistīto personu saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde;
10.

VIENOŠANĀS IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

10.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Vienošanos attiecībā pret kādu no Izpildītājiem,

par to rakstiski paziņojot Izpildītājam vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš un
neatlīdzinot tādējādi radušos izdevumus un/vai zaudējumus, ja ir iestājies vismaz viens
no šādiem gadījumiem:
10.1.1. Izpildītājs ir nekvalitatīvi, nepienācīgi vai neatbilstoši Vienošanās vai Līguma
noteikumiem izpildījis Darbus;
10.1.2. Izpildītājs ir atteicies slēgt Līgumu vai izpildīt Darbus konkrētā Objektā, kaut
gan cenu piedāvājumu ir iesniedzis;
10.1.3. vairāk kā 2 (divas) reizes Vienošanās darbības laikā Izpildītājs nav iesniedzies
cenu piedāvājumus pēc Pasūtītāja uzaicinājuma iesniegt cenu piedāvājumu par
Darbu izpildi konkrētā Objektā/-tos saņemšanas vai Izpildītāja iesniegtais
cenu piedāvājums Līguma slēgšanai noraidīts kādā no Vienošanās 3.7.1.,
3.7.2., 3.8.1. vai 3.8.2.punktā noteiktajiem gadījumiem;
10.1.4. Izpildītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek
izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība.
11.

STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

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. KONTAKTPERSONAS
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.

Pasūtītāja pilnvarotā persona:_____________________________________
Izpildītāja Nr.1 pilnvarotā persona:________________________________
Izpildītāja Nr.2 pilnvarotā persona:_________________________________
Izpildītāja Nr.3 pilnvarotā persona:_________________________________
Izpildītāja Nr.4 pilnvarotā persona:_________________________________
Izpildītāja Nr.5 pilnvarotā persona:_________________________________

13.

CITI NOTEIKUMI

13.1. Puses apliecina, ka tiem ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu Vienošanos un uzņemtos tajā

noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī iespējas veikt šajā Vienošanās noteikto
pienākumu izpildi.
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13.2. Šī Vienošanās pilnībā apliecina Pušu gribu. Nekādi Vienošanās mutiski papildinājumi un

vienošanās netiek uzskatīti par šī Vienošanās noteikumiem. Jebkuras izmaiņas stājas
spēkā tikai tad, ja tās noformētas rakstiski, ir Pušu parakstītas un pievienotas Vienošanās
kā pielikumi.
13.3. Jautājumi, kas nav noteikti Vienošanās, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
13.4. Šī Vienošanās ir sagatavota latviešu valodā uz ___ (__________) lapām, ____________
eksemplāros, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Visiem Vienošanās eksemplāriem
vienāds juridiskais spēks.
14.

PIELIKUMI

Pie šīs Vienošanās tās parakstīšanas brīdi tiek pievienots šādi pielikumi:
1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz ___ (________) lapām;
2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz __ (_____) lapām;
3.pielikums – Uzaicinājuma iesniegt cenu piedāvājumu forma uz __ (____) lapām;
4.pielikums – Cenu piedāvājuma forma uz __ (___) lapām;
5.pielikums – Līguma projekts uz __ (___) lapām;
6.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts uz ___ (___) lapām;
7.pielikums – Speciālistu saraksts uz __ (_______) lapām.

15.

PUŠU REKVIZĪTI

________________________________

______________________________
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Vispārīgās vienošanas projekta
3.pielikums
UZAICINĀJUMS Nr.___
Iesniegt cenu piedāvājumu
(iepirkuma identifikācijas Nr.EDZL 2017/1 CEF)
Izpildītājam__________________
Rīgā, 201___.gada

(datums)

Lūdzu iesniegt piedāvājumu ___________________________(veicamā darba apraksts) Darbu
veikšanai saskaņā ar noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr.____________.
Pasūtītāja pieprasījums:
1. Vēlākais iespējamais Darbu izpildes termiņš: ____ (dienu skaits) dienu laikā no Līguma
spēkā stāšanās dienas.
2. Darbu izpildes vieta – (adrese).
3. Dokumentācijas piegādes vieta – (adrese).
4. Darba uzdevums.
5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – (gads, mēnesis, datums, laiks).
6. Pasta adrese piedāvājuma iesniegšanai: _______________.
7. Cita informācija (ja nepieciešams).

Pasūtītāja kontaktpersona
SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”
Projektu koordinatore
Ilze Lukstiņa

.
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Vispārīgās vienošanās projekta
4.pielikums
CENU PIEDĀVĀJUMS Nr.___
Darbu veikšanai
(iepirkuma identifikācijas Nr. EDZL 2017/1 CEF)
Izpildītāja nosaukums__________
Rīgā, 201_.gada

(datums)

Piedāvājam veikt Darbus un izstrādāt Dokumentāciju saskaņā ar Pasūtītāja uzaicinājumu
Nr.__ par šādu summu:
Nr.
p.k.

Darbu veidi (atbilstoši
Vispārīgajai tehniskajai
specifikācijai)

1.
2.

Trases apzināšanas darbi
Kultūrvēsturiskās
inventarizācijas darbi
Arheoloģisko izrakumu darbi
Kultūras zemūdens vērtību
apzināšanas darbi
Ēku un industriālo
pieminekļu uzmērīšana,
pielietojot 3D
lāzerskenēšanas metodi, 3D
modeļa sagatavošana

3.
4.
5.

Cilvēkdienas Darbu
likme bez
veikšanai
PVN, EUR
nepieciešamo
cilvēkdienu
skaits

Darbu
veikšanas
cena,
EUR
bez PVN

Kopā, EUR (bez PVN)
PVN 21%
Kopā, EUR (ar PVN)
(Izpildītāja nosaukums) apņemas izpildīt Darbus ____ (dienu skaits) dienu laikā no Līguma
spēkā stāšanās dienas.
Persona, kura saņems atļauju ________________ Darbu veikšanai __________________
(vārds, uzvārds, personas kods) saskaņā ar Vispārīgās vienošanās __. pielikumu
Ar šo apliecinām, ka Izpildītājs ir iepazinies ar šajā Uzaicinājumā noteiktajām prasībām, ir
gatavs izpildīt Darbus norādītajā laikā, un tam nav spēkā citas līgumsaistības, kuras varētu
traucēt Līguma saistību izpildi.
Apliecinām, ka cenā esam iekļāvuši visas izmaksas, kuras norādītas Vienošanās
1.pielikumā „Finanšu piedāvājums”.
Izpildītāja pārstāvis:

______________________________________
(amats, paraksts, vārds, uzvārds)
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Vispārīgās vienošanās projekta
5.pielikums
LĪGUMS Nr. ________________
par kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un izpēti Rail Baltica Latvijas posma trasē
pie 2017.gada __.___ Vispārīgās vienošanās Nr.____ “Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un
izpēte Rail Baltica Latvijas posma trases nodalījuma joslā”
Rīga

2017.gada ____._____________

SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas”, vienotais reģistrācijas Nr.40103836758, kuru, pamatojoties
uz statūtiem, pārstāv valdes loceklis Dins Merirands, no vienas puses un
___________, vienotais reģistrācijas Nr. ___________________, kuru, pamatojoties uz
_______________ pārstāv __________________, no otras puses,
Pasūtītājs un Izpildītājs kopā turpmāk sauktas Puses, pamatojoties uz ____ rezultātiem, noslēdz šādu
līgumu:
1. LĪGUMA TERMINI
1.1.
Pasūtītājs - SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas”, vienotais reģistrācijas Nr.40103836758,
juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, faktiskā adrese: Maskavas iela 12, Rīga, LV-1050.
1.2.

Izpildītājs - .

1.3.

Puse/-es – Pasūtītājs vai Izpildītājs vai abi kopā.

1.4.

Līgums – šāds starp Pusēm noslēgts līgums ar visiem pielikumiem.

1.5.
Objekts – teritorija un/vai būve un/vai inženierbūve Rail Baltica apstiprinātā trasē, kurā
veicami Darbi un kuras precīzs izvietojums norādīts Darba uzdevumā;
1.6.
Darbi – viens vai vairāki Līguma 1.7.punktā minētie Darbu veidi, kuru detalizēts apraksts
norādīts Darba uzdevumā.
1.7.

Darbu veidi:
1.7.1.

Kultūras vērtību apzināšana – apzināmās teritorijas vizuāla apsekošana un
nepieciešamo metožu izmantošana iespējamo kultūras vērtību, tai skaitā arheoloģisko,
arhitektūras un pilsētbūvniecisko, mākslas, industriālo vērtību un vēsturisko notikumu
vietu, identificēšanai un izpētei tādā līmenī, kas ļauj sagatavot informāciju par
atklājumu vērtību un rekomendācijas par tālāko rīcību to aizsardzībā, pārveidošanā vai
tālākā izpētē.

1.7.2.

Kultūras pieminekļu kultūrvēsturiskā inventarizācija – arhitektūras un industriālo
pieminekļu padziļināta izpēte, lai noskaidrotu objektu kultūrvēsturisko vērtību un
tehnisko stāvokli, kā arī atsevišķu tajos esošo daļu vērtību un nozīmi, lai sagatavotu
Pasūtītājam detalizētas rekomendācijas to aizsardzībai vai pārveidošanai.

1.7.3.

Arheoloģiskā izpēte – arheoloģiskie pārbaudes izrakumi un arheoloģiskie izrakumi ar
mērķi noskaidrot saglabājušās arheoloģiskās liecības, un ja tādas tiek atklātas, tās
izpētīt pilnībā.

1.8.

Lauka darbi – Darbu daļa vai Darbu veidu daļa, kas veicama Objektā.

1.9.

Dokumentācijas sagatavošanas darbi – Darbu daļa vai Darbu veida daļa, kas saistīta ar
Dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam un/vai Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijā.

1.10.

Dokumentācija – saskaņā ar Darba uzdevumā un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo
aktu prasībām Darbu veida izpildes rezultātā sagatavots īss ziņojums par darbu rezultātiem,
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darbu pārskats vai cita dokumentācija, kuru Līgumā noteiktā termiņā Izpildītājs iesniedz
Pasūtītājam un/vai Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un/vai attiecīgajai
pašvaldībai un/vai citai institūcijām vai personām.
1.11.

Darba uzdevums – uzaicinājumam iesniegt cenu piedāvājumu (Līguma 1.pielikums)
pievienots Darba uzdevums.

1.12.

Līgumcena – Līgumā norādītā kopējā summa (bez PVN) atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam
cenu piedāvājumam par Darbu veikšanu konkrētā Objektā, kuru Pasūtītājs maksās Izpildītājam
par pilnā apjomā, kvalitatīvi un Līgumā noteiktos termiņos atbilstoši veiktiem un Pasūtītāja
pieņemtajiem Darbiem konkrētā Objektā. Līgumcena ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros
paredzēto Darbu pilnīgu izpildi, tai skaitā, bet ne tikai, visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu
veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā darbu un darbaspēka izmaksas, mehānismu, darbarīku un
transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, darba drošības inventāra 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
Darbu pienācīgai, savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei.

1.13.

Cilvēkdienas likme – Darbu veidā piesaistīto noteiktas kvalifikācijas speciālistu cena bez
PVN, kas tiek izmantota, lai aprēķinātu Darbu izmaksas un kas veido Līgumcenu. 1 (viena)
cilvēkdiena ir 8 (astoņas) darba stundas. Cilvēkdienas likme ietver visas izmaksas, kas saistītas
ar Līguma ietvaros paredzēto Darbu pilnīgu izpildi, tai skaitā, bet ne tikai, darbu un darbaspēka
izmaksas, mehānismu, darbarīku un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, darba
drošības inventāra izmaksas, nodokļus (izņemot PVN), apdrošināšanas izmaksas, izmaksas, kas
saistītas ar visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, nepieciešamo atļauju un saskaņojumu
saņemšanu, tai skaitā darbu, izstrādājumu, materiālu, iekārtu un mehānismu izmaksas, kas nav
norādīti Līgumā, bet ir nepieciešami Darbu pienācīgai, savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei.

1.14.

PVN – pievienotās vērtības nodoklis.

1.15.

Nepārvarama vara – no Pušu gribas neatkarīgi notikumi, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un
atbildības (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 u.c.) un kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst.

1.16.

Darbu izpildes akts – akts, kas pēc tā abpusējas parakstīšanas apliecina Līgumā noteikto
Lauku darbu izpildi un pieņemšanu no Pasūtītāja puses, izņemot Dokumentācijas
sagatavošanu un nodošanu Pasūtītājam.

1.17.

Darbu nodošanas un pieņemšanas akts – akts, kas pēc tā abpusējas parakstīšanas apliecina
Līgumā noteikto Darbu vai Darbu veida izpildi un pieņemšanu no Pasūtītāja puses.

1.18.

Ikmēneša atskaite – Izpildītāja sagatavots ziņojums par Darbu progresu Pasūtītājam par
iepriekšējo kalendāra mēnesi, kuru Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam vienu reizi mēnesī un kurā
iekļauj vismaz Līguma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija” norādīto informāciju.
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1.

2.2.

Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas izpildīt Darbus Objektā atbilstoši Vienošanās un
Līguma un to pielikumu noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
Izpildītājam ar Līguma spēkā stāšanās dienu ir nodots Objekts Darbu veikšanai.
3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1.

Līgumcena

ir noteikta __________ EUR (_________ euro un ____ centi) (turpmāk –
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3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

Līgumcena). Līgumcena sastāv no (norāda Darbu veidu Līgumcenas, ja Līgums tiek slēgts par
vairākiem Darbu veidiem):
Līgumcenas vai Darbu veidu Līgumcenas samaksa tiek veikta šādā procentuālā sadalījumā:
3.2.1. par Lauku darbu izpildi - 40 % (četrdesmit procenti) no Līgumcenas vai Darbu veida
līgumcenas;
3.2.2. par Dokumentācijas sagatavošanas un iesniegšanas Pasūtītājam un Darba uzdevumā
norādītā institūcijā/-ās - 60 % (sešdesmit procenti) no Līgumcenas vai Darbu veida
Līgumcenas.
PVN Pasūtītājs maksā papildus Līgumcenai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka
un/vai materiālu izmaksām, Latvijas Republikas normatīvo aktu regulējuma izmaiņām, inflāciju
vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līguma
summu.
Līguma 3.2.1. apakšpunktā noteikto Līgumcenas daļu vai Darbu veida Līgumcenas daļu
Pasūtītājs maksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Lauku darbu izpildes un Darbu
izpildes akta abpusējas parakstīšanas un Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina iesniegšanas
Pasūtītājam.
Līguma 3.2.2. apakšpunktā noteikto Līgumcenas daļu vai Darbu veida Līgumcenas daļu
Pasūtītājs maksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbu vai Darbu veida pilnīgas
izpildes, Darbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, Dokumentācijas
iesniegšanas Darba uzdevumā norādītajā/-ās atbildīgajā/-ās institūcijā/-ās un Līguma
noteikumiem atbilstoša rēķina iesniegšanas Pasūtītājam.
Par samaksas veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu uz
Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.
Darbi tiek finansēti no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) projekta “Eiropas
standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju
un Lietuvu (2.kārta)”, Nr. 2015-EU-TM-0347-M, finanšu līdzekļiem.
4. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ UN NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

Darbi jāizpilda ne vēlāk kā _________ dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. Darbu
pilnīgu izpildi apliecina abpusēji parakstīts Darbu nodošanas un pieņemšanas akts (norāda
Darba uzdevumā Pasūtītāja norādīto termiņu).
Pēc Lauku darbu izpildes Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par Lauku darbu izpildi un iesniedz
parakstītu Darbu izpildes aktu.
Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izskata iesniegto Darbu izpildes aktu un to paraksta vai
sniedz rakstiskus iebildumus par Lauka darbiem vai Darbu izpildes aktu. Ja Pasūtītājs
Izpildītājam ir sniedzis rakstiskus iebildumus par Lauka darbiem vai Darbu izpildes aktu,
Izpildītājs novērš trūkumus Lauka darbos un/vai attiecīgi koriģē Darbu izpildes aktu un iesniedz
Pasūtītājam koriģētu Darbu izpildes aktu atkārtotai izskatīšanai šajā punktā noteiktā kārtībā.
Darbu izpildes akta parakstīšana no Pasūtītāja puses nenozīmē Lauka darbu pilnīgu pieņemšanu
un neatņem Pasūtītājam tiesības izteikt pretenzijas par Lauka darbu izpildi, pieņemot Darbus.
Pēc visu Darbu pilnīgas izpildes Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darbu nodošanas un
pieņemšanas aktu. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izskata iesniegto Darbu nodošanas
un pieņemšanas aktu un to paraksta vai sniedz rakstiskus iebildumus par Darbiem vai Darbu
nodošanas un pieņemšanas aktu. Ja Pasūtītājs Izpildītājam ir sniedzis rakstiskus iebildumus par
Darbiem vai Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu, Izpildītājs novērš trūkumus Darbos un/vai
attiecīgi koriģē Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu un iesniedz Pasūtītājam koriģētu Darbu
nodošanas un pieņemšanas aktu atkārtotai izskatīšanai šajā punktā noteiktā kārtībā.
Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt Darbu izpildes termiņu, ja:
4.6.1. Arheoloģisko izrakumu veikšanas laikā nepieciešams veikt papildus Darbus;
4.6.2. Darbus nav iespējams veikt sakarā ar to, ka Objekta īpašnieks nepiekrīt vai traucē
Darbu veikšanai Objektā;
4.6.3. Darbi tiek apturēti sakarā ar kādu arheoloģisku atradumu.
Līguma 4.5.punktā minētajos gadījumos Līguma termiņš tiek pagarināts par laika periodu,
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kāds nepieciešams, lai kvalitatīvi veiktu papildus Darbus vai izpētītu atklātos objektus, vai par
laika periodu uz kādu Darbi ir apturēti.
5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
5.1.

Izpildītāja pienākumi:
5.1.1. izpildīt visu šajā Līgumā noteikto Darbu apjomu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un
darbaspēku uz sava riska pamata, organizēt un veikt darbus u.c. uzdevumus, kas
nepieciešami Darbu izpildei atbilstoši šī Līguma, Pielikumu un spēkā esošo normatīvo
aktu noteikumiem un nodot tos Pasūtītājam Līguma 4.1.punktā norādītajā termiņā;
5.1.2. saskaņot Darbu veikšanu ar atbildīgām institūcijām, un saņemt attiecīgas darbu veikšanas
atļaujas, kā arī segt ar šo atļauju saņemšanu saistītos izdevumus;
5.1.3. savlaicīgi informēt Pasūtītāju par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos,
pārbaudēm un citiem apstākļiem;
5.1.4. saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nodrošināt visu darba drošības un
ugunsdrošības pasākumu organizāciju un ievērošanu Objektā, kā arī nodrošināt izpētes
vietā nepieciešamos nostiprinājumus, uzrakstus un apgaismojumus;
5.1.5. ievērot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, lai nepasliktinātu un nepiesārņotu apkārtējo
vidi;
5.1.6. nodrošināt Pasūtītāja pārstāvju un kontroles funkcijas veicošo institūciju pārstāvju
iekļūšanu Objektā;
5.1.7. organizēt Darbus tā, lai netiktu bojāti Objekta kultūrvēsturiskie elementi;
5.1.8. nodrošināt Darbu organizāciju Darbu zonā;
5.1.9. reizi mēnesī iesniegt Pasūtītājam Ikmēneša atskaiti.

5.2. Izpildītāja tiesības:
Līgumā noteiktajā kārtībā saņemt atlīdzību par atbilstoši Līgumam kvalitatīvi un pienācīgi veiktiem
Darbiem.
5.3.

Pasūtītāja pienākumi:
5.3.1. Nozīmēt Objektā savu pilnvaroto pārstāvi, kurš pārbauda Darbu veikšanu un veic Darbu
uzraudzību, neiejaucoties Izpildītāja operatīvi saimnieciskajā darbībā;
5.3.2. Pieņemt no Izpildītāja Līgumā noteiktajā kārtībā kvalitatīvi izpildītos Darbus un
samaksāt par izpildītajiem Darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.4.

Pasūtītāja tiesības:
5.4.1. Kontrolēt Līguma noteikumu izpildi, kā arī ierasties Objektā, lai iepazītos ar Darbu
izpildes gaitu un kvalitāti;
5.4.2. jebkurā laikā sniegt Izpildītājam norādījumus, kas var būt nepieciešami Darbu izpildei un
neatbilstību novēršanai saskaņā ar Līgumu.
6. APDROŠINĀŠANA

6.1.

6.2.

Izpildītājs apņemas pirms Darbu uzsākšanas, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no šī
Līguma spēkā stāšanās dienas, iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas polises, apdrošināšanas
līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot
minēto dokumentu oriģinālus, savas profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai ar
sekojošiem noteikumiem:
6.1.1. kopējais atbildības limits konkrētā objektā ne mazāks kā 10% no Līgumcenas;
6.1.2. par katru gadījumu ne mazāk kā 10% no Līgumcenas;
6.1.3. pašrisks ne lielāks kā 5% no Līgumcenas;
6.1.4. apdrošināšanas riski - visi zaudējumi un kaitējumi (t.i., materiālie zaudējumi, miesas
bojājumi, finansiālie zaudējumi), kurus Izpildītājs, pildot Līgumu, ir radījis trešajām
personām (t.sk. arī Pasūtītājam – SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas”).
Ja apdrošināšanas līgums nav noslēgts uz konkrētu objektu, Izpildītājs kopā ar apdrošināšanas
polisi, apdrošināšanas līgumu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu,
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6.3.

6.4.

6.5.

izsniedz Pasūtītājam izziņu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz
konkrēto objektu .
Izpildītājs apņemas uzturēt spēkā visā Vienošanās darbības laikā Līguma 6.1punkta
noteikumiem atbilstošu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, polisi un
atbildības limitus.
Ja apdrošināšanas līgumam un/vai polisei Līguma 6.3.punktā minētajā laikā beidzas termiņš,
Izpildītājs iesniedz Pasūtītajam jaunus tāda paša veida un satura Līguma 6.1. un 6.2.punktā
noteiktos dokumentus ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms esošā profesionālās civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanas līguma un polises spēkā esamības termiņa pēdējās dienas.
Pirms Līguma 6.1.punktā noteiktā apdrošināšanas ļīguma un apdrošināšanas polises
parakstīšanas, attiecīgais apdrošināšanas līgums un apdrošināšanas polise, kā arī jebkādi
grozījumi apdrošināšanas līgumā un apdrošināšanas polisē iepriekš ir rakstveidā jāsaskaņo ar
Pasūtītāju. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro šajā punktā noteikto, uzskatāms, ka Izpildītājs
nav izpildījis šajā Līgumā noteikto pienākumu par apdrošināšanas līguma un polises
nodrošināšanu un uzturēšanu spēkā Līgumā noteiktajā termiņā.
7. PUŠU PILNVAROTĀS PERSONAS

7.1.

7.2.

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 (Darbu dokumentācijas, nodošanas un pieņemšanas aktus
u.tml.) nodošanu/ pieņemšanu, parakstīšanu , nodrošināt izpildīto Darbu pieņemšanu, dot
norādījumus par Līguma un Darbu 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 Darbu izpildes termiņus vai Darbu
apjomus.
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 (Darbu dokumentācijas, nodošanas un pieņemšanas aktus
u.tml.) nodošanu/ pieņemšanu, parakstīšanu, nodrošināt izpildīto Darbu pieņemšanu, dot
norādījumus par Līguma un Darbu 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 Darbu izpildes termiņus vai Darbu
apjomus.
8. PAPILDUS DARBI

8.1.

8.2.
8.3.

Pasūtītājs ir tiesīgs palielināt Arheoloģisko izrakumu darbu apjomu, ja Arheoloģisko
izrakumu darbu veikšanas laikā tiek atklāti jauni liela apjoma arheoloģiski vai citi objekti un ir
nepieciešams veikt papildus Arheoloģisko izrakumu darbus.
Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt Darbu apjomu, ja kādu daļu Darbu nav iespējams veikt sakarā
ar to, ka Objekta īpašnieks nepiekrīt vai traucē Darbu veikšanu.
Ja tiek palielināts Arheoloģisko izrakumu darbu apjoms, papildus Arheoloģisko izrakumu
darbu cena tiks noteikta, vadoties pēc Izpildītāja Cenu piedāvājumā noteiktajām piesaistīto
speciālistu cilvēkdienu likmēm un veicamo papildu Arheoloģisko darbu apjoma.
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9.

PUŠU ATBILDĪBA

Puses ir materiāli atbildīgas par kaitējumu un zaudējumiem, kas tās prettiesiskas rīcības dēļ
Darbu izpildes laikā nodarīts otrai Pusei vai trešajām personām.
9.2. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par kaitējumu Objektam un visiem zaudējumiem, kas rodas,
veicot Darbus.
9.3. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par kaitējumu un zaudējumiem, ko Pasūtītājam vai trešajai
personai vai Objektam ir nodarījis Izpildītāja piesaistītais apakšuzņēmējs.
9.4. Ja Izpildītājs pārkāpj Līguma 4.1.punktā noteikto Darbu izpildes termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs
prasīt Izpildītājam un Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu
procentu) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit
procenti) no Līgumcenas.
9.5. Ja Izpildītājs nepilda vai nepienācīgi pilda kādu Līguma noteikumu, izņemot Līguma 4.1.punktā
noteikto Darbu izpildes termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt Izpildītājam un Izpildītājam ir
pienākums maksāt līgumsodu 3% (trīs procenti) apmērā no Līgumcenas par katru pārkāpuma
gadījumu.
9.6. Ja Izpildītājs, izpildot Darbus, ir pieļāvis kādu neatbilstību Darbos, kuru Pasūtītājs ir
konstatējis un paziņojis Izpildītājam 48 (četrdesmit astoņi) mēnešu laikā no Darbu/Darbu veida
pieņemšanas, ko apliecina abpusēji parakstīts Darbu nodošanas un pieņemšanas akts,
Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no
Līgumcenas par katru pārkāpuma gadījumu.
9.7. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos maksājumus un Izpildītājs ir izpildījis savas Līguma
saistības, Izpildītājam ir tiesības prasīt un Pasūtītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,5%
(nulle komats piecu procentu) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu,
bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā maksājuma summas.
9.8. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu un zaudējumus no jebkura maksājuma, kas Izpildītājam
pienākas, pamatojoties uz šo Līgumu, pirms tā izmaksas Izpildītājam.
9.9. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām
personām sakarā ar Līguma izpildi.
9.10. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas un zaudējumu
atlīdzināšanas pienākuma.
9.1.

10. LĪGUMA IZBEIGŠANA
10.1. Puses Līgumu var izbeigt rakstiski vienojoties vai vienpusēji, Līgumā noteiktos gadījumos.
10.2. 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:
10.2.1. Darbi/Darbu veids tiek veikti neatbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un/vai
Līguma un/vai to pielikumu prasībām;
10.2.2. Izpildītājs ilgāk kā par 15 (piecpadsmit) dienām kavē Līguma 4.1.punktā minēto
Darbu izpildes termiņu;
10.2.3. Izpildītājs nepilda Līguma 6.punkta noteikumus;
10.2.4. Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu,
pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju vai apturēta tā saimnieciskā darbība.
10.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam
vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš neatlīdzinot Pasūtītājam nekādus ar Līguma izbeigšanu
saistītus zaudējumus vai izdevumus, ja:
10.3.1. Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos nav veicis noteiktos maksājumus, Izpildītājs
ir izpildījis savas Līguma saistības un maksājumu kavējums pārsniedz 60 (sešdesmit)
kalendāra dienas;
10.3.2. Normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā pieņemts lēmums par Pasūtītāja likvidāciju
vai apturēta tā saimnieciskā darbība.
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11. NEPĀRVARAMA VARA
11.1. 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, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst.
11.2. 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.
11.3. 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.
11.4. Par zaudējumiem, kas radušies Nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību
nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 11.2.punktam.
12. SECIĀLISTI
12.1. Izpildītājs nodrošina, ka Darbus veic šādi speciālisti:
13. 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.
14. KONFIDENCIALITĀTE
14.1. 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.
14.2. 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.
14.3. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai
pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
14.4. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir Līguma pārkāpums, kas
Pasūtītājam dod tiesības prasīt no Izpildītāja konfidencialitātes noteikumu neievērošanas
rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.
14.5. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības
termiņš.
15. CITI NOTEIKUMI
15.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz visu saistību pilnīgai
izpildei.
15.2. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līguma noteikumos‚ savstarpēji par to vienojoties.
Grozījumi ir izdarāmi rakstveidā un stājas spēkā pēc abu Pušu parakstīšanas.
15.3. 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.
15.4. 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.
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15.5. 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.
15.6. 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.
15.7. Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir pievienoti šādi pielikumi:
15.7.1. 1.pielikums - Uzaicinājums iesniegt cenu piedāvājumu uz __ (___) lapām;
15.7.2. 2.pielikums – Cenu piedāvājums uz __ (___) lapām;
16. 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.:
____________________________

