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A. ATKLĀTA KONKURSA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 

 AS "Latvenergo", 

Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, 

Rīga, LV-1230, Latvija  

Vien. reģ. Nr. 40003032949 

AS "SEB banka" 

Kods UNLALV2X001 

Konta Nr. LV24UNLA0001000221208 

organizē iepirkuma procedūru - atklātu konkursu "Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona 

konstrukciju atjaunošana I.kārta. Plostu ceļa (atvadkanāla) kreisā krasta (KK) atbalstsienas un ūdens 

plūsmu novirzošās sienas atjaunošana" (Id. Nr.IPR-67156) saskaņā ar šo atklāta konkursa nolikumu 

(turpmāk tekstā "Nolikums"). 

2. Iepirkuma procedūra 

2.1. Iepirkuma procedūra tiek organizēta saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums". Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkumu uzraudzības 

mājas lapā LE 2021/17. 

2.2. Iepirkuma procedūrā piedalīties un kā Pretendents iesniegt piedāvājumu saskaņā ar Nolikuma 

prasībām drīkst jebkurš ieinteresētais piegādātājs. 

2.3. Par Pretendentu tiek uzskatīts piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā 

(www.eis.gov.lv, turpmāk – EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā 

(reģistrācijas informāciju skat. šeit: 

 https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE 

3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersona 

3.1. AS "Latvenergo" Iepirkumu un loģistikas funkcijas Iepirkumu daļas projektu vadītājs Aigars 

Greitāns; tālr.: +371 67728270; e-pasts: aigars.greitans@latvenergo.lv.  

3.2. Iepirkuma procedūras laikā saziņa par Nolikumu un/vai iepirkuma priekšmetu Nolikuma 8.punktā 

noteiktajā kārtībā pieļaujama tikai ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersonu. 

4. Atklāta konkursa priekšmets un apjoms 

4.1. Atklāta konkursa iepirkuma priekšmets ir  Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju 

atjaunošana I.kārta. Plostu ceļa (atvadkanāla) kreisā krasta (KK) atbalstsienas un ūdens plūsmu 

novirzošās sienas atjaunošana (turpmāk tekstā "Būvdarbi") (CPV kods 45200000-9 Pilnīgas vai daļējas 

izbūves darbi un inženiertehniskie darbi). 

4.2. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma priekšmeta apjomu (Pielikums Nr.7). 

Kopējā plānoto apjomu iegāde Pretendentiem netiek garantēta.  

4.3. Katram Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pretendents, kurš iesniegs vairāk 

kā vienu Piedāvājumu tiks noraidīts. 

4.4. Piedāvājuma variantus iesniegt nav atļauts. 

4.5. Lai apskatītu objektus, Kandidāti tiek aicināti ierasties uz vietas apskati Ķeguma HES-2, Ķegums. 

Vietas apskates laiki norādīti AS "Latvenergo"  mājaslapā www.latvenergo.lv 

- uz vietas apskati drīkst ierasties ne vairāk kā 2 (divi) Pretendenta pārstāvji. Pretendentam ne 

vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms objektu apskates jāinformē Pasūtītājs par pārstāvju 

piedalīšanos, atsūtot personu sarakstu (vārds, uzvārds, firmas nosaukums) uz atklātā konkursa 

nolikuma 2.punktā norādītās kontaktpersonas e-pastu. Visi izdevumi, kas saistīti ar objektu 

apmeklēšanu, jāsedz Pretendentam.  

https://info.iub.gov.lv/cpv/parent/6402/clasif/main/
http://www.latvenergo.lv/
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- ierodoties uz objekta apskati, katram Pretendenta pārstāvim jāuzrada personu apliecinošs 

dokuments (pase vai personas apliecība (eID karte)) un digitālais Covid-19 sertifikāts 

(sertifikāts par veikto vakcināciju pret Covid-19 vai sertifikāts par Covid-19 laboratorisko 

analīžu rezultātiem, vai sertifikāts par Covid-19 izslimošanas faktu), kā arī jāparakstās par 

ierašanos uz objekta apskati, kas ir priekšnosacījums Pretendenta pārstāvju ielaišanai Pasūtītāja 

objektā. Pārstāvim līdzi jābūt savai aizsargķiverei bez aizsargķiveres pārstāvis objektā netiks 

ielaists. 

6. Dalības nosacījumi un informācijas apmaiņa 

6.1. Piedalīšanās atklātajā konkursā un līguma saistību nodibināšana ir balstīta uz vienlīdzīgiem 

noteikumiem fiziskajām un juridiskajām personām, kas izveidotas un rīkojas saskaņā ar to izcelsmes 

valsts normatīvajiem aktiem.  

6.2. Dalība atklātajā konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme un, iesniedzot savu piedāvājumu, 

Pretendents apliecina, ka pilnībā pieņem sev par saistošiem un apņemas pildīt šajā Nolikumā ietvertos 

nosacījumus un noteikumus. Jebkura Pretendenta piedāvātā norma, kas ir pretrunā ar Nolikumu, netiks 

akceptēta un, izvērtējot tās samērīgumu, ir par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai. 

6.3. Nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski 

pieejami Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja profilā Elektroniskās iepirkumu sistēmas (turpmāk "EIS") 

e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv). 

6.4. Pretendentam ir pienākums pārliecināties, vai visi Nolikuma dokumenti, kā arī tā skaidrojumi, 

grozījumi vai papildinājumi ir saņemti pilnībā. Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot EIS  

publicētajai informācijai attiecībā uz šo iepirkuma procedūru. Visa papildus informācija attiecībā 

uz šo iepirkuma procedūru (skaidrojumi, grozījumi un tml.) tiks publicēta Nolikuma 6.3.punktā 

norādītajā interneta adresē. 

6.5. Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar šī Nolikuma un skaidrojumu prasībām, kā arī, ņemot vērā 

Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvos aktus. 

6.6. Ja Pretendents ir īpaši šim pasūtījumam piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jābūt vienotam, 

kurā tiek nodrošināts (iespējamais) vienots līgums. Katrai piegādātāju apvienības attiecīgai (kurai ir 

saistību dokumentu paraksta tiesības) personai ir jāparaksta piedāvājuma vēstule. Šajā gadījumā 

piedāvājums kopumā ir saistošs visām šīm piegādātāju apvienības personām kopīgi (solidāri) un katrai 

atsevišķi. Piegādātāju apvienības sastāvs vai struktūra nevar tikt mainīta laikā no piedāvājuma 

iesniegšanas, līdz sekojošā, iespējamā līguma noslēgšanai. Jāiesniedz informācija saskaņā ar Pielikuma 

Nr.3 Formu II. 

6.7. Piegādātāju apvienības piedāvājumu var parakstīt tā pārstāvis tikai tad, ja viņš attiecīgi ir saņēmis 

rakstisku pilnvarojumu no pārējiem piegādātāju apvienības dalībniekiem.  

6.8. Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, kas nav reģistrēta Komercreģistrā vai līdzvērtīgā 

ārvalsts reģistrā, tai iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums pirms 

iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles vai nu reģistrēt Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai 

līdzvērtīgā ārvalsts reģistrā pilnsabiedrību vai noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par piegādātāju 

apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, kā arī to, ka piegādātāju apvienības dalībnieki, uz kuru 

saimnieciskajām un finansiālajām spējām Pretendents balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma 

izpildi, ir solidāri atbildīgi pret Pasūtītāju (turpmāk – sabiedrības līgums). 

6.9. Pretendentam ir jāsedz visas piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas, un Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs nekādā ziņā nav atbildīgs un neuzņemas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi 

no piedāvājumu izvērtēšanas norises un rezultāta. 

6.10. Ja Pretendents savā piedāvājumā ir iekļāvis informāciju, kuras publiskošana varētu kaitēt tā 

komerciālajām interesēm un kuru Pretendents uzskata par komercnoslēpumu, tas Pretendentam 

nepārprotami jānorāda piedāvājumā. Kā komercnoslēpums nevar tikt norādīta informācija, kuras 

publiskošana Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir obligāta saskaņā ar normatīvo aktu vai Nolikuma 

prasībām. 

7. Valoda 

7.1. Atklāta konkursa dokumenti sagatavoti latviešu valodā. Piedāvājumam jābūt sagatavotam un 

https://www.eis.gov.lv/
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iesniegtam latviešu valodā. 

7.2.  Materiālu izcelsmes un atbilstības kvalitātes sertifikātiem, tehniskajai dokumentācijai un citām 

tehniskā piedāvājuma daļām, jābūt sagatavotam un iesniegtam latviešu vai angļu valodā. Ja minētā 

informācija iesniegta citā valodā, tad tai jābūt pievienotam tulkojumam latviešu vai angļu valodā ar 

noteikumu, ka interpretējot, attiecīgais tulkojuma teksts ir prioritārs. 

8. Atklāta konkursa dokumentu skaidrojumi 

8.1. Ja iespējamajam Pretendentam nepieciešams Nolikuma skaidrojums, viņš par to laikus paziņo 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam pa e-pastu, kas norādīts Nolikuma 3.punktā vai iesniedz tos EIS 

e-konkursu apakšsistēmā.  

8.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uz laikus iesniegtu papildus informācijas pieprasījumu atbildēs 

latviešu valodā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas 

pirms piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa. 

8.3. Papildu informāciju Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosūtīs piegādātājam, kas uzdevis 

jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju Nolikuma 6.3.punktā norādītajās interneta adresē, kurā 

ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 

B. PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN IESNIEGŠANA  

Piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz elektroniski EIS (www.eis.gov.lv) e-konkursu apakšsistēmā. 

9. Piedāvājuma derīguma termiņš 

9.1. Pretendenta piedāvājuma derīguma termiņš ir ne mazāks kā 6 (seši) kalendārie mēneši pēc 

piedāvājumu iesniegšanas beigu datuma. Piedāvājumus ar mazāku derīguma termiņu Pasūtītājs var atzīt 

par neatbilstošiem un noraidīt.  

9.2. Pretendentam viņa piedāvājums ir saistošs visu piedāvājuma derīguma termiņu vai līdz līguma 

slēgšanai, vai paziņojuma par piedāvājuma noraidīšanu saņemšanai. 

9.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var lūgt pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu 

uz noteiktu laiku.  

9.4. Piedāvājumus nedrīkst grozīt pēc to iesniegšanas termiņa beigām. 

10. Piedāvājuma saturs  

10.1. Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti: 

10.1.1. Piedāvājuma vēstule, kas sagatavota atbilstoši Pielikumā Nr.1 pievienotajai formai. 

10.1.2. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (atbilstoši šī Pielikumā Nr.2 pievienotajai 

formai). 

10.1.2. Informācija par Pretendentu – aizpildītas Pielikuma Nr.3 Formas I, II un III. 

10.1.3. Piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar Nolikuma 11.punktu. 

10.1.4. Pretendentu atlases dokumenti saskaņā ar Nolikuma 12.punktu. 

10.1.5. Tehniskais piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 13.punktu. 

10.1.6. Finanšu piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 14.punktu. 

11. Piedāvājuma nodrošinājums 

11.1. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro, 00 

centi) apmērā. 

11.2. Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz vienā no formām: 

http://www.eis.gov.lv/
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11.2.1. kā kredītiestādes beznosacījumu garantiju oriģināls uz Pretendenta vārda, ko izsniegusi 

kredītiestāde, kas darbojas Latvijas Republikā vai ārvalstīs, atbilstoši formai, kas norādīta 

Pielikumā Nr.10 (Forma I). Kredītiestādes garantijai jābūt izdotai un reģistrētai saskaņā ar kredītiestādes 

reģistrācijas valsts likumiem; 

11.2.2. kā galvojumu apdrošināšanas polise, kurā kā apdrošinātais ir norādīts Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējs un ko izsniegusi Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, tai 

pievienojot apdrošināšanas noteikumu kopiju un apdrošinātāja atbilstoši Pielikumā Nr.10 (Forma II)  

noteiktai formai izsniegtās garantijas vēstules oriģinālu. Papildus Pretendents iesniedz kredītiestādes 

maksājuma uzdevumu, kas apliecina, ka Pretendents ir veicis apdrošināšanas prēmijas maksājumu 

apdrošināšanas polisē noteiktajā apjomā un termiņā; 

11.2.3. kā dublikāts no maksājuma uzdevuma, kas apliecina, ka maksājums ir ticis pārskaitīts uz AS 

"Latvenergos" rēķinu: LV UR vienotais reģistrācijas Nr. 40003032949, SEB banka, kods UNLALV2X 

konts Nr. LV24UNLA0001000221208. Uz maksājuma uzdevuma jānorāda, ka tas ir piedāvājuma 

nodrošinājums atklātam konkursam "Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju 

atjaunošana I.kārta. Plostu ceļa (atvadkanāla) kreisā krasta (KK) atbalstsienas un ūdens plūsmu 

novirzošās sienas atjaunošana"  (Id. Nr.IPR-67156). 

11.3. Nolikuma 11.2.1. un 11.2.2.punktā noteiktajiem piedāvājuma nodrošinājuma veidiem ir jāsatur 

neatsaucams apsolījums samaksāt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam pēc tā pirmā pieprasījuma pilnu 

nodrošinājuma summu, ja ir iestājušies Nolikuma 11.6.punktā noteiktie piedāvājuma nodrošinājuma 

samaksas nosacījumi. 

11.4. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā (saistošs Pretendentam) īsākajā no šādiem termiņiem 

(izņemot Nolikuma 11.6. punktā minēto gadījumu): 

11.4.1. ne mazāk kā 6 (sešus) mēnešus no sākotnējā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām; 

11.4.2. līdz dienai, kad izraudzītais Pretendents pēc līguma noslēgšanas iesniedz līguma izpildes 

nodrošinājumu; 

11.4.3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 

11.5. Piedāvājuma nodrošinājums tiks atgriezts, iestājoties īsākajam no šādiem termiņiem: 

11.5.1. pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām; 

11.5.2. pēc dienas, kad par uzvarētāju atzītais Pretendents iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu.  

11.6. Piedāvājuma nodrošinājums tiek ieturēts, ja:  

11.6.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 

11.6.2. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, nav parakstījis 

līgumu Nolikumā noteiktajā termiņā; 

11.6.3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, nav iesniedzis 

iepirkuma procedūras dokumentos paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu Nolikumā noteiktajā 

termiņā. 

11.7. Nolikuma 11.6.2. un 11.6.3. punktos noteiktās prasības ir attiecināmas arī uz Pretendentu ar nākamo 

labāko rezultātu, ar kuru Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs slēgt līgumu. 

11.8. Gadījumā, ja piedāvājuma nodrošinājums netiek izsniegts kā e-dokuments ar drošu 

elektronisko parakstu un laika zīmogu, tas jāieskenē un jāpievieno piedāvājumam pdf formātā, un 

jāiesniedz oriģināls iepirkuma komisijai pēc tās pirmā pieprasījuma. 

11.9. Piedāvājuma nodrošinājums naudas pārskaitījuma formā tiek atmaksāts Pretendenta kredītiestādes 

kontā, un kredītiestādes galvojuma oriģināls tiek atgriezts pēc Pretendenta rakstiska pieprasījuma. 
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12. Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasības 
 

Nr. Atlases (kvalifikācijas) prasības 
Atlases (kvalifikāciju apliecinošie) 

dokumenti 

12.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izslēgs Pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma 

procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: 

 

12.1.1.  Pretendents nav reģistrēts attiecīgās 

(reģistrācijas) valsts likumā noteiktajā kārtībā. 

Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi 

dzīvojošiem pretendentiem informācija tiks 

pārbaudīta Latvijas Republikas Uzņēmumu 

Reģistrā. 

Ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz 

noteiktā kārtībā apliecinātas reģistrācijas 

dokumentu kopijas, ko izdevušas Pretendenta 

reģistrācijas valsts kompetentas iestādes. 

12.1.2.  Pretendents vai persona, kura ir pretendenta 

valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā 

persona vai prokūrists, vai persona, kura ir 

pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas 

saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu 

par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā 

un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta 

par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu 

ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem 

noziedzīgiem nodarījumiem: 

a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, 

vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā 

ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā 

formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas 

izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos, 

b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa 

piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, 

neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, 

neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla 

uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, 

pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi, 

c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšana, 

d) terorisms, terorisma finansēšana, teroristu 

grupas izveide vai organizēšana, ceļošana 

terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, 

aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai 

personas vervēšana vai apmācīšana terora aktu 

veikšanai, 

e) cilvēku tirdzniecība, 

f) izvairīšanās no nodokļu vai tiem pielīdzināto 

maksājumu nomaksas. 

Izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no 

dienas, kad kļuvis neapstrīdams un 

nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora 

priekšraksts par sodu vai citas kompetentas 

institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 (trīs) gadi. 

1) Attiecībā uz Latvijā reģistrētu un pastāvīgi 

dzīvojošu Pretendentu atbilstību, lai noteiktu 

vai uz Pretendentu neattiecas Nolikuma 

12.1.2.punkta nosacījumi, Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs ņem vērā informāciju, 

kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā 

elektroniskajā informācijas sistēmā. 

Pretendentam dokumenti nav jāiesniedz 

Ja Latvijā reģistrēta Pretendenta valdes vai 

padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, 

prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota 

pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar 

filiāli, ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo 

ārvalstī – jāiesniedz kompetentas institūcijas 

izziņa, kas izdota ne agrāk kā 6 (sešus) 

mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas 

dienas, kas apliecina, ka uz šīm personām 

neattiecas Nolikuma 12.1.2.punktā minētie 

gadījumi 

2) Ja Pretendents ir reģistrēts ārpus Latvijas 

- izziņa, kas izdota ne agrāk kā 6 (sešus) 

mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas 

un sastādīta saskaņā ar piegādātāja 

reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem, un, 

kas apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas 

neviens no 12.1.2. punktā noteiktajiem 

izslēgšanas noteikumiem. 
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Nr. Atlases (kvalifikācijas) prasības 
Atlases (kvalifikāciju apliecinošie) 

dokumenti 

12.1.3. Ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad 

pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai 

valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 

pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm 

pārsniedz 150 euro. 

1) Attiecībā uz Latvijā reģistrētu un pastāvīgi 

dzīvojošu Pretendentu nodokļu parādiem 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ņem vērā 

informāciju, kas ievietota Valsts ieņēmumu 

dienesta publiskās nodokļu parādnieku 

datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa 

administrēšanas sistēmas pēdējās datu 

aktualizācijas datumā. Pretendentam 

dokumenti nav jāiesniedz. 

2) Ja Pretendents ir reģistrēts vai tā 

pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, 

izziņa, kas izdota ne agrāk kā 6 (sešus) 

mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas 

dienas un sastādīta saskaņā ar Pretendenta 

reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem, ka 

Pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu 

parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro.  

12.1.4. Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas 

process, apturēta pretendenta saimnieciskā 

darbība vai pretendents tiek likvidēts. 

1) Attiecībā uz Latvijā reģistrētu un pastāvīgi 

dzīvojošu Pretendentu atbilstību, lai noteiktu 

vai uz Pretendentu neattiecas Nolikuma 

12.1.4.punkta nosacījumi, Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs ņem vērā informāciju, 

kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā 

elektroniskajā informācijas sistēmā. 

Pretendentam dokumenti nav jāiesniedz 

2) Ja Pretendents ir reģistrēts vai tā 

pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas,  

kompetentas institūcijas izziņa, kas izdota ne 

agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms piedāvājuma 

iesniegšanas dienas un sastādīta saskaņā ar 

Pretendenta reģistrācijas valsts normatīvajiem 

aktiem, kas apliecina, ka Pretendentam nav 

pasludināts maksātnespējas process un tas 

neatrodas likvidācijas stadijā. 

12.1.5. Pretendents ar tādu kompetentās 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 

samazinājusi naudas sodu. 

Izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no 

dienas, kad kļuvis neapstrīdams un 

nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas 

kompetentās institūcijas pieņemtais lēmums, līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 

(divpadsmit) mēneši; 

1) Attiecībā uz Latvijā reģistrētu un pastāvīgi 

dzīvojošu Pretendentu atbilstību, lai noteiktu 

vai uz Pretendentu neattiecas Nolikuma 

12.1.5.punkta nosacījumi, Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs ņem vērā informāciju, 

kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā 

elektroniskajā informācijas sistēmā. 

Pretendentam dokumenti nav jāiesniedz. 

2) Ja Pretendents ir reģistrēts vai tā 

pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas,  

kompetentas institūcijas izziņa, kas izdota ne 

agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms piedāvājuma 

iesniegšanas dienas un sastādīta saskaņā ar 

Pretendenta  reģistrācijas valsts normatīvajiem 

aktiem, kas apliecina, ka Pretendents nav atzīts 

par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, 

kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās. 

12.1.6. Pretendents ar kompetentās institūcijas lēmumu, 

prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas 

spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par 

1) Attiecībā uz Latvijā reģistrētu un pastāvīgi 

dzīvojošu Pretendentu atbilstību, lai noteiktu 

vai uz Pretendentu neattiecas Nolikuma 

12.1.6.punkta nosacījumi, Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs ņem vērā informāciju, 
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Nr. Atlases (kvalifikācijas) prasības 
Atlases (kvalifikāciju apliecinošie) 

dokumenti 

vainīgu un sodīts par pārkāpumu, kas izpaužas 

kā: 

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja 

tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai tās nav 

tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības 

dalībvalstī.  

Izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no 

dienas, kad kļuvis neapstrīdams un 

nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora 

priekšraksts par sodu vai citas kompetentas 

institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 (trīs) gadi; 

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā 

noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos 

noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu 

informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas 

iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu. 

Izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no 

dienas, kad kļuvis neapstrīdams un 

nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas 

kompetentās institūcijas pieņemtais lēmums, līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 

(divpadsmit) mēneši; 

kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā 

elektroniskajā informācijas sistēmā. 

Pretendentam dokumenti nav jāiesniedz. 

2) Ja Pretendents ir reģistrēts vai tā 

pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas,  

kompetentas institūcijas izziņa, kas izdota ne 

agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms piedāvājuma 

iesniegšanas dienas un sastādīta saskaņā ar 

Pretendenta  reģistrācijas valsts normatīvajiem 

aktiem, kas apliecina, ka Pretendents nav atzīts 

par vainīgu un sodīts par 12.1.6. punktā 

minētajiem darba tiesību pārkāpumiem. 

12.1.7. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai 

apliecinātu atbilstību noteiktajām Pretendentu 

kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto 

informāciju. 

Apliecinājums, ka uz Pretendentu neattiecas 

Nolikuma 12.1.7. punktā noteiktie izslēgšanas 

noteikumi. 

12.1.8. Pretendentam ir konkurenci ierobežojošas 

priekšrocības iepirkuma procedūrā, jo tas ir bijis 

iesaistīts vai ar to saistīta juridiskā persona ir 

bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras 

sagatavošanā, un to nevar novērst ar mazāk 

ierobežojošiem pasākumiem, un Pretendents 

nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās 

personas dalība iepirkuma procedūras 

sagatavošanā neierobežo konkurenci. 

Apliecinājums, ka uz Pretendentu neattiecas 

Nolikuma 12.1.8. punktā noteiktie izslēgšanas 

noteikumi. 

12.1.9. Pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai 

līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja 

līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju 

apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks 

vai biedrs (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība 

vai personālsabiedrība) nav pildījis ar 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju noslēgto 

iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai 

koncesijas līgumu, un tādēļ Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs vai publiskais partneris ir 

izmantojis iepirkuma līgumā, vispārīgās 

vienošanās noteikumos vai koncesijas līgumā 

paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no 

līguma, vispārīgās vienošanās vai koncesijas 

līguma.  

Apliecinājums, ka uz Pretendentu neattiecas 

Nolikuma 12.1.9. punktā noteiktie izslēgšanas 

noteikumi. 
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Nr. Atlases (kvalifikācijas) prasības 
Atlases (kvalifikāciju apliecinošie) 

dokumenti 

Izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no 

dienas, kad Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 

vai publiskais partneris ir izmantojis iepirkuma 

līgumā, vispārīgās vienošanās noteikumos vai 

koncesijas līgumā paredzētās tiesības vienpusēji 

atkāpties, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai 

ir pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši. 

12.1.10. Pretendents ir izdarījis smagu profesionālās 

darbības pārkāpumiem, kas liek apšaubīt tā 

godīgumu, un tas ir atzīts ar tādu kompetentas 

institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un 

nepārsūdzams. Profesionālās darbības 

pārkāpumi, par kuriem paredzēta Pretendentu 

izslēgšana, saskaņā ar Ministru kabineta 

2017.gada 28.februāra noteikumiem Nr.109 

"Noteikumi par profesionālās darbības 

pārkāpumiem" (pielikums Nr.12). 

Apliecinājums, ka uz Pretendentu neattiecas 

Nolikuma 12.1.10 punktā noteiktie izslēgšanas 

noteikumi 

12.1.11. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs 

(Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja amatpersona 

vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai 

eksperts ir saistīts ar Pretendentu (Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 30. 

panta 1. vai 2. daļas izpratnē) vai ir ieinteresēts 

kāda Pretendenta izvēlē, un Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējam nav iespējams novērst 

šo situāciju ar Pretendentu mazāk ierobežojošiem 

pasākumiem. 

x 

Pretendentiem papildus jāatbilst šādām kvalifikācijas prasībām: 

12.2. Pretendentam (kopā ar apakšuzņēmējiem) ir 

iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2016., 2017., 

2018., 2019., 2020. gadā un 2021.gadā līdz 

piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pieredze: 

– vismaz 2 (divu) hidrotehnisko būvju 

izbūves, pārbūves vai atjaunošanas darbos 

un 

– vismaz 1 (viena) līguma izpildē, kura 

ietvaros veikti zemūdens betona virsmu 

atjaunošanas vai betona iestrādes darbi. 

Aizpildīts Pielikums Nr.4 

12.3. Pretendentam kopā ar apakšuzņēmējiem ir 

personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, lai 

nodrošinātu Darbu veikšanu atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvo aktu prasībām: 

1) Pasūtījuma izpildei piedāvāto 

darbinieku saraksts saskaņā ar Pielikumā 

Nr.5 pievienoto formu, kā arī darbinieku 

iemaņas un spējas apliecinošie dokumenti 

(apliecības, sertifikāti, u.tml.). 

Iesniegtajos dokumentos jābūt norādītai 

visai nepieciešamajai informācijai, kas 

apliecina speciālistu atbilstību 

kvalifikācijas prasībām 

2) Pretendenta apliecinājums, ka darbu 

izpildei tas nodrošinās atbilstošas 

kvalifikācijas personālu pietiekamā 

apjomā 
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Nr. Atlases (kvalifikācijas) prasības 
Atlases (kvalifikāciju apliecinošie) 

dokumenti 

12.3.1. Projekta vadītājs ar ne mazāk kā 2 (divu) 

projektu pieredzi hidrotehnisko būvju izbūves, 

pārbūves vai remonta darbu projektu vadīšanā un/ 

vai būvdarbu vadīšanā iepriekšējo 5 (piecu) gadu 

(2016., 2017., 2018., 2019., 2020. gadā un 

2021.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) 

laikā. 

Jāiesniedz informācija saskaņā ar 

nolikuma 12.3.punktu.  

12.3.2. Sertificēts būvdarbu vadītājs ostu un jūras 

hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā, 

atbilstoši 2018.gada 20.marta Ministru kabineta 

noteikumu Nr.169 "Būvspeciālistu kompetences 

novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības 

noteikumi" 1.pielikuma  2.3.17.punktam. 

Jāiesniedz informācija saskaņā ar 

nolikuma 12.3.punktu.  

Par speciālistiem piešķirtajiem 

sertifikātiem Pasūtītājs pārliecinās 

Būvniecības informācijas sistēmas 

mājaslapā internetā https://bis.gov.lv/bisp/ 

pieejamajā Būvspeciālistu reģistrā. 

Ja piesaistītais Būvdarbu vadītājs ir 

reģistrēts Eiropas Savienībā vai Eiropas 

Brīvās tirdzniecības asociācijas 

dalībvalstīs un līdz piedāvājumu 

iesniegšanas dienai nav reģistrēts  Latvijas 

Republikas būvspeciālistu reģistrā, 

jāiesniedz apliecinājums, ka līguma 

piešķiršanas gadījumā šī persona  10 

(desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma 

par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 

nosūtīšanas, normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai 

deklarāciju par īslaicīgu profesionālo 

pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā 

reglamentētā profesijā. 

12.3.3. Ne mazāk kā 2 (divi) atbilstoši apmācīti un 

atestēti, ūdenslīdēji.  

Jāiesniedz informācija saskaņā ar 

nolikuma 12.3.punktu.  

12.3.4. Darba aizsardzības koordinators projekta  

izpildes posmā, atbilstoši 2003.gada 25.februāra 

MK noteikumu Nr.92 "Darba aizsardzības 

prasības, veicot būvdarbus" 8.punkta prasībām 

Jāiesniedz informācija saskaņā ar 

nolikuma 12.3.punktu.  

12.4. Pretendentam jābūt  reģistrētam Būvkomersantu 

reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma  22.panta 

un MK. 25.02.2014. noteikumu Nr.116 

"Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" 

prasībām darbības sfērā - Ostu un jūras 

hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana. 

Prasība neattiecas uz apakšuzņēmējiem, kas 

veiks darbus, kuru veikšanai nav nepieciešama 

reģistrācija Būvkomersantu reģistrā. 

Informācija tiks pārbaudīta Būvniecības 

informācijas sistēmas tīmekļa vietnē 

https://bis.gov.lv.  

Ja Latvijā vai Eiropas Savienībā vai 

Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas 

dalībvalstīs reģistrēts komersants nav 

reģistrēts būvkomersantu reģistrā uz 

piedāvājuma iesniegšanas brīdi, jāiesniedz 

apliecinājums, ka tas reģistrēsies 

Būvkomersantu reģistrā 12.4. punktā 

norādītajā sfērā līdz līguma noslēgšanai, 

bet ne vēlāk, kā 21 (divdesmit vienas) 

kalendārās dienas laikā pēc paziņojuma 

saņemšanas par līguma piešķiršanu. 

Ja Pretendents, kurš iesniedzis augstāk 

minēto apliecinājumu, 21 (divdesmit 

vienas) kalendārās dienas laikā pēc 

https://bis.gov.lv/
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Nr. Atlases (kvalifikācijas) prasības 
Atlases (kvalifikāciju apliecinošie) 

dokumenti 

paziņojuma saņemšanas par līguma 

piešķiršanu nebūs veicis reģistrāciju 

Būvkomersantu reģistrā, tiks uzskatīts, ka 

Pretendents ir atsaucis savu piedāvājumu, 

tā derīguma termiņa laikā un Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs ieturēt 

piedāvājuma nodrošinājumu saskaņā ar 

nolikuma 11.6.1.punktu un pieņemt 

lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu nākamajam 

Pretendentam, kurš piedāvājis 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu 

saskaņa ar Nolikuma 22.2.punktu. 

12.5. Pretendentam ir jābūt reģistrētam kā nodokļu 

maksātājam Latvijā atbilstoši spēkā esošiem 

normatīvajiem aktiem. 

 

Pretendentiem, kuri ir Latvijas nerezidenti, 

apliecinājums, ka līguma piešķiršanas 

gadījumā tas Līguma izpildes 

nodrošināšanai atbilstoši spēkā esošai 

likumdošanai ne vēlāk kā 21 (divdesmit 

vienas) kalendārās dienas laikā pēc līguma 

parakstīšanas reģistrēsies kā nodokļu 

maksātājs. 
 

12.7. Ja Pretendents atbilst kādam no Nolikuma 12.1.2., 12.1.4.-12.1.7., 12.1.10.punktos minētajiem 

izslēgšanas gadījumiem, Pretendentam kopā ar pieteikumu jāiesniedz skaidrojums un pierādījumi 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. Ja Pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu Nolikuma 12.1.2., 12.1.4.-

12.1.7., 12.1.10.punktos minētajiem izslēgšanas gadījumiem. 

12.8. Pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

nolikuma 12.2. un  12.3..punktos noteiktajām atlases prasībām. Pretendentam jāiesniedz: 

12.8.1. Nolikuma 12.1.2. - 12.1.6. punktā norādītie dokumenti attiecībā uz norādīto personu; 

12.8.2. personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo 

resursu nodošanu piegādātāja rīcībā; 

12.8.3. aizpildīta Pielikuma Nr.3 Forma III. 

12.9. Ja Pretendents paredzējis pasūtījuma izpildei piesaistīt apakšuzņēmēju(-us), Pretendentam jāiesniedz 

apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar Pielikumā Nr.6 pievienoto formu.  

12.9.1. Sarakstam jāpievieno Pretendenta un apakšuzņēmēju parakstīti vienošanās protokoli (ar katru 

apakšuzņēmēju), kurā ir uzskaitīti apakšuzņēmējam paredzētie darbi un kurā apakšuzņēmējs uzņemas šos 

darbus veikt saskaņā ar piedāvājumu. 

12.9.2. Ja Pretendenta pasūtījuma izpildei piesaistīts apakšuzņēmējs(-i), kura sniedzamo pakalpojumu 

vai izpildāmo darbu vērtība ir vismaz 10% no kopējās piedāvājuma cenas, apakšuzņēmējam jāatbilst 

konkursa nolikuma 12.1.1., 12.1.3.-12.1.6. punktos noteiktajam atlases prasībām: 

- attiecībā uz Latvijā reģistrētu un pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu atbilstību, lai noteiktu vai uz 

Pretendenta apakšuzņēmēju neattiecas Nolikuma 12.1.1., 12.1.3.-12.1.6. punktu nosacījumi, Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā elektroniskajā 

informācijas sistēmā. Pretendentam dokumenti nav jāiesniedz. 

- ja Pretendenta apakšuzņēmējs ir reģistrēts vai tā pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas,  jāiesniedz 

attiecīgās kompetentas institūcijas izziņas, kas izdota ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms piedāvājuma 

iesniegšanas dienas un sastādītas saskaņā ar Pretendenta  reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem, kas 
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apliecina, ka uz apakšuzņēmēju neattiecas 12.1.1., 12.1.3.-12.1.6. punktos norādītie izslēgšanas 

nosacījumi. 

12.10. Gadījumā, ja Nolikuma 12.8.punktā vai 12.9.punktā norādītā persona atbilst kādam no Nolikumā 

noteiktajiem obligātās izslēgšanas kritērijiem, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieprasa, lai Pretendents 

nomaina šīs personas. Ja Pretendents 10 darba dienu laikā neiesniedz dokumentus par jaunu prasībām 

atbilstošu attiecīgo personu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izslēdz Pretendents no dalības iepirkuma 

procedūrā.  

12.11. Ja Pretendenta vai apakšuzņēmēja reģistrācijas valstī dokumenti, kas Pretendentam vai 

apakšuzņēmējam jāiesniedz, atbilstoši Nolikuma 12.1.1., 12.1.3.-12.1.6.punkta prasībām, netiek izdoti, vai 

ar šiem dokumentiem nepietiek, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu 

attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz - ar paša Pretendenta vai Nolikuma 12.3. un 12.4. punktos minēto 

personu apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai 

kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tās reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī. 

12.12. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā 

sākotnējo pierādījumu atbilstībai konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas (atlases) 

prasībām. Pretendents iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru 

personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, un par tā norādīto 

apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no līguma vērtības. 

Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās 

dalībnieku. Dokumenta forma pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē (espd.eis.gov.lv). 

12.13. Nolikuma 12.12. punktā norādīto iespēju ir tiesīga izmantot arī persona, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās. 

13. Tehniskais piedāvājums 

Tehniskais piedāvājums, kas apliecina piedāvāto iekārtu, darbu un pakalpojumu atbilstību atklātā konkursa 

nolikumam. Tehniskajam piedāvājumam jābūt izstrādātam saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums 

Nr.7) un tam jāsatur sekojoši dokumenti: 

13.1. Darbu organizācijas apraksts un struktūrshēma. 

13.2. Darbu izpildes metožu un tehnoloģiju apraksts. 

13.3. Iekārtu un materiālu specifikācija. 

13.4. Iekārtu un materiālu kvalitāti apliecinoši dokumenti, tehniskie apraksti. 

13.5. Detalizēts darbu izpildes laika grafiks, norādot termiņus un pretendenta piesaistīto darbinieku skaitu 

katrā būvdarbu veidu izpildē. 

13.6. Garantijas laiks, veiktajiem darbiem, ne mazāks par 60 mēnešiem. 

14. Finanšu piedāvājums 

14.1. Piedāvājuma cenas jāuzrāda euro (EUR). 

14.2. Tāme jāsastāda atbilstoši MK noteikumiem "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"" prasībām. Piedāvājumā jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar darbu 

izpildi, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.7). 

14.3. Finanšu piedāvājumā jāparedz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja finanšu rezerve 5% apmērā no 

kopējās piedāvājuma summas neparedzētiem darbiem. 

14.4. Piedāvājuma summā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, kā arī visām administrācijas, 

dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas transporta, komandējuma un citām izmaksām, kas saistītas ar 

darbu izpildi. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā, kas maksājams Latvijā, nav jāiekļauj 

piedāvājuma cenā, bet jānorāda atsevišķi. 

14.5. Piedāvātai cenai ir jābūt nemainīgai visā līguma darbības laikā. 

14.6. Iesniegto piedāvājumu cenu izmaiņas Pretendentiem pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām netiks prasītas un netiks atļautas. 



14 

 

15. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš 

15.1. Piedāvājumu jāiesniedz elektroniski EIS (www.eis.gov.lv) e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot 

šādas Pretendenta izvēles iespējas: 

15.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot EIS e-konkursu apakšsistēmā 

šī iepirkuma sadaļā ievietotās formas; 

15.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas 

un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem 

(šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu 

paraugiem). 

15.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka: 

15.2.1. piedāvājuma vēstule, tehniskais un finansiālais piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā 

elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā 

formātā; 

15.2.2. iesniedzot piedāvājumu, Pretendents to paraksta, izmantojot EIS iestrādāto paraksta rīku, vai 

elektronisko parakstu, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu 

un elektroniskā paraksta statusu; 

15.2.3. piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas 

darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst 

saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas. programmatūras vai to ģeneratorus. 

15.3. Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz EIS e-konkursu apakšsistēmā norādītajam piedāvājumu 

iesniegšanas termiņam. 

15.4. Dalībai iepirkuma procedūrā tiks pieņemti un vērtēti tikai EIS e-konkursu apakšsistēmā 

iesniegtie piedāvājumi. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par 

neatbilstoši iesniegtiem un iepirkuma procedūrā nepiedalīsies. 

C. PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA UN IZVĒRTĒŠANA   

16. Piedāvājumu atvēršanas kārtība  

16.1. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā uzreiz pēc piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām.  

16.2. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas process elektroniskā vidē ir atklāts un tam var sekot līdzi tiešsaistes 

režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā, kā arī pēc piedāvājumu atvēršanas EIS e-konkursu apakšsistēmā 

pretendenti var iepazīties ar piedāvājumu atvēršanas rezultātiem. 

17. Piedāvājumu atbilstības pārbaude 

17.1. Piedāvājumu atbilstības pārbaude tiks veikta, lai noteiktu, vai piedāvājums iesniegts atbilstoši 

Nolikuma prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti. 

17.2. Lai nodrošinātu visu piedāvājumu izvērtēšanu, salīdzināšanu un pārbaudi, iepirkuma komisijai ir 

tiesības pieprasīt no Pretendentiem noteiktā termiņā iesniegt skaidrojumus un precizējumus par 

iesniegtajiem dokumentiem. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Nolikuma 17.2. punktu ir 

pieprasījis izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai Pretendenta iesniegto informāciju, bet 

Pretendents to nav izdarījis atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajām prasībām, 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs piedāvājumu vērtē pēc savā rīcībā esošās informācijas. 

17.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Pretendenta iesniegto informāciju un tehnisko 

specifikāciju datus kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs, pie piedāvāto Preču ražotājiem, 

to autorizētajiem pārstāvjiem un citiem ekspertiem un citos publiski pieejamos avotos, t.sk. pie 

iepriekšējiem pasūtītājiem. Gadījumos, kad Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir ieguvis informāciju šādā 

veidā, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai. 

17.4. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam rodas šaubas par iesniegto dokumenta kopijas autentiskumu, 

tas var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.  

http://www.eis.gov.lv/
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17.5. Piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu, ja: 

17.5.1. Piedāvājums nav parakstīts atbilstoši Nolikuma nosacījumiem; 

17.5.2. nav pievienots atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar Nolikuma 11.punkta prasībām; 

17.5.3. Pretendents nav sniedzis pilnībā visu Nolikuma 12.punktā prasīto informāciju tā kvalifikācijas 

novērtēšanai, sniegtā informācija nav atbilstoša vai nav patiesa; 

17.5.4. Nolikuma 12.1.punktā norādītajos obligātās izslēgšanas gadījumos; 

17.5.5. Pretendents nav sniedzis pilnībā visu Nolikuma 13.punktā prasīto tehnisko informāciju tā tehniskās 

atbilstības novērtēšanai, vai sniegtā informācija nav atbilstoša Nolikumā norādītajām tehniskajām 

prasībām; 

17.5.6. Pretendentam nav nepieciešamās pieredzes  Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai un tā 

neatbilst Nolikuma 12.2. punktā noteiktajām prasībām. 

17.5.7. Pretendenta iesniegtajam  personālam nav nepieciešamās kvalifikācijas un  pieredzes  Tehniskajā 

specifikācijā minēto darbu veikšanai un tā neatbilst Nolikuma 12.3 punktā noteiktajām prasībām.  

17.7. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt 

tikai tiem pretendentiem, kuriem būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 

17.8. Pozitīvs atzinums par Pretendenta kvalifikācijas un piedāvājuma tehnisko atbilstību ir 

priekšnoteikums Pretendentu piedāvājuma izvērtēšanai. Negatīva atzinuma gadījumā Pretendenta 

piedāvājums tiks noraidīts.   

18. Piedāvājumu izvērtēšana  

18.1. Piedāvājumu izvērtēšana pēc Nolikumā noteiktā piedāvājumu izvēles kritērija tiks veikta tikai tiem 

piedāvājumiem, kuri ir atzīti par atbilstošiem Nolikuma 17.punktā noteiktajā kārtībā. 

18.2. Piedāvājumi, kuri ir atzīti par atbilstošiem, tiks pārbaudīti, vai tajos nav aritmētisku kļūdu. Kļūdas 

tiks labotas atbilstoši aritmētikas likumiem. 

18.3. Piedāvājumiem var tikt piemērota izvērtēšana, vai tie nav nepamatoti lēti. 

18.4. Lai izvērtētu nepamatoti lētu piedāvājumu, tajā skaitā, lai ierobežotu negodīgu konkurenci starp 

Pretendentiem, Pretendentiem var tikt prasīts detalizēts paskaidrojums par būtiskiem piedāvājuma 

nosacījumiem. Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 

18.4.1. Preču ražošanas procesa vai sniedzamo pakalpojumu izmaksām; 

18.4.2. īpašiem Preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam; 

18.4.3. piedāvāto Preču īpašībām un oriģinalitāti; 

18.4.4. vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos 

noteikto pienākumu ievērošanu; 

18.4.5. saistībām pret apakšuzņēmējiem; 

18.4.6. pretendenta saņemto komercdarbības atbalstu. 

18.5. Ja, izvērtējot iepriekš minētos faktorus, iepirkuma komisija konstatē, ka iesniegtais piedāvājums ir 

nepamatoti lēts, piedāvājums tiek noraidīts. 

19. Piedāvājumu izvēles kritērijs  

19.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 

19.3. Par  saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar 

zemāko piedāvājuma cenu. 

19.4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma 

slēgšanas tiesības, pārbaudīs, vai attiecībā uz šo Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labumu 

guvējiem, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu 

darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, nav 

noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts (NATO) noteiktās 

sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. Ja attiecībā uz minēto Pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai 

nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 
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NATO dalībvalsts noteiktās sankcijas, (tai skaitā sankcijas attiecībā uz proliferācijas finansēšanu).  kuras 

kavē līguma izpildi, tas tiks izslēgts no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā. 

19.5. Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētiem Pretendentiem, gadījumā, ja tiem iepirkuma procedūras rezultātā 

varētu tikt piešķirtas līguma slēgšanas tiesības (pirmie 2 (divi) piedāvājumi, kas pie Piedāvājumu 

iesniegšanas iegūst vislielāko saimnieciskā izdevīguma novērtējumu), Pasūtītājs Piedāvājumu izvērtēšanas 

laikā var pieprasīt iesniegt informāciju, kas nepieciešama šo Pretendentu atbilstības izvērtēšanai saskaņā 

ar Nolikuma 19.4.punkta nosacījumiem. Informācijas pieprasījums nevar tikt uzskatīts par apliecinājumu, 

ka ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. 

20. Lēmuma pieņemšana 

20.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs izbeigt iepirkuma procedūru, neradot nekādas saistības 

attiecībā pret Pretendentiem, kuru intereses šādi tikušas skartas, ja nav iesniegti piedāvājumi vai ja 

iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. 

20.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir 

objektīvs pamatojums, neradot nekādas saistības attiecībā pret Pretendentiem, kuru intereses šādi tikušas 

skartas. 

21. Paziņojums par Piedāvājuma izvēli 

21.1. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vienlaikus informēs visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā 

uz līguma slēgšanu. 

21.2. Ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

lēmuma pieņemšanas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs par to vienlaikus informēs visus Pretendentus. 

22. Līguma slēgšana 

22.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs un Pretendents, kuram iepirkuma procedūras rezultātā ir 

piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, slēgs Līgumu pievienotajam Līguma projektam (Pielikums Nr.9). 

Atkāpšanās no Līguma projekta (Līgumā neiekļaujot projektā paredzētos noteikumus vai iekļaujot 

atšķirīgus noteikumus) netiks akceptēta no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja puses. 

22.2. Ja Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt līgumu ar 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieņemt lēmumu 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

22.3. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš 

piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs pieņems lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu. 

22.4. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam 

Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējs izvērtēs, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto 

Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju. Ja nepieciešams, 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja 

nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto 

Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto 

Pretendentu, iepirkuma procedūra tiks pārtraukta, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

23. Līguma izpildes nodrošinājums 

23.1. Pretendentam, kurš atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju, 21 (divdesmit vienas) kalendārās 

dienas laikā pēc Līguma noslēgšanas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju jāiesniedz līguma izpildes 

nodrošinājums 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma cenas;. 

23.2. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam pieņemamas 

kredītiestādes garantijas vai apdrošināšanas polises formā, kas paredz nodrošinājuma izsniedzēja 
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pienākumu beznosacījuma kārtībā un pēc Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pirmā pieprasījuma samaksāt 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam tā pieprasītās summas nodrošinājuma apmērā. 

23.3. Līguma izpildes nodrošinājums var būt arī naudas summas iemaksa Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēja Kredītiestādes kontā šajā punktā norādītajā nodrošinājuma apmērā. Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējs neatzīs kredītiestādes galvojumu vai cita veida galvojumu, ja tā rīcībā būs informācija par 

kredītiestādes vai cita galvotāja maksātnespēju.  

23.4. Līguma izpildes nodrošinājumu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs būs tiesīgs izmantot, lai 

kompensētu Pretendenta saistību neizpildes rezultātā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nodarītos 

zaudējumus vai, lai ieturētu līgumsodu. 

24. Konfidencialitāte 

Ja Pretendents savā piedāvājumā ir iekļāvis informāciju, kuras publiskošana varētu kaitēt tā komerciālajām 

interesēm un kuru Pretendents uzskata par komercnoslēpumu, tas Pretendentam nepārprotami jānorāda 

piedāvājumā. Kā komercnoslēpums nevar tikt norādīta informācija, kuras publiskošana Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējam ir obligāta saskaņā ar normatīvo aktu vai Nolikuma prasībām. 

25. Fizisko personu datu apstrāde 

25.1. Iepirkuma procedūras ietvaros Pretendenta iesniegto fizisko personu datu pārzinis ir AS 

"Latvenergo", reģistrācijas Nr. LV24UNLA0001000221208, turpmāk tekstā Pārzinis.  

25.2. Pretendents, kā no savas puses iepirkuma procedūras procesā un iepirkuma līguma izpildē iesaistīto 

personu, kā arī piedāvājumā norādīto personu (t.sk. apakšuzņēmēju un iepriekšējo pasūtītāju 

kontaktpersonu) personas datu pārzinis, ir atbildīgs par attiecīgu personas datu subjektu datu apstrādes 

tiesiskā pamata nodrošināšanu. Pārzinis veic Pretendenta iesniegto fizisko personu datu apstrādi, lai 

izpildītu uz Pārzini attiecināmus juridiskus pienākumus un ievērotu Pārziņa leģitīmās intereses. 

25.3. Pretendenta piedāvājumā norādīto Pretendenta pilnvaroto personu datu apstrādes mērķis – izvērtēt 

iesniegtā piedāvājuma tiesiskumu. 

25.4. Pretendenta piedāvājumā norādīto Pretendenta kontaktpersonu datu apstrādes mērķis – nodrošināt 

informācijas apriti. 

25.5. Pārzinis glabā Pretendenta piedāvājumā norādītus fizisko personu datus atbilstoši Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajam iepirkumu procedūras dokumentu glabāšanas 

termiņam. 

25.6. Pārzinis apstrādā uzvarējušā Pretendenta piedāvājumā norādītus fizisko personu datus ar mērķi 

nodrošināt iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtā līguma un Nolikuma nosacījumu izpildi. 
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D. PIELIKUMI 

Pielikums Nr.1: Piedāvājuma vēstule  

Piedāvājuma vēstule atklātam konkursam  

"Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju atjaunošana I.kārta. Plostu ceļa 

(atvadkanāla) kreisā krasta (KK) atbalstsienas un ūdens plūsmu novirzošās sienas atjaunošana" 

(ID NR.IPR-67156) 

Vietas nosaukums 

2021.gada ____. ______________ 

 

Kam: AS "Latvenergo" 

Pulkveža Brieža ielā 12,  

Rīgā, LV-1230 

 

Iepazinušies ar atklāta konkursa "Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju atjaunošana 

I.kārta. Plostu ceļa (atvadkanāla) kreisā krasta (KK) atbalstsienas un ūdens plūsmu novirzošās sienas 

atjaunošana" (ID NR.IPR-67156) dokumentiem un to grozījumiem, papildinājumiem un pielikumiem, 

kuru saņemšana ar šo ir apliecināta, mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti pretendenta 

________________________ vārdā, piedāvājam veikt atklāta konkursa "Ķeguma HES lejas bjefa (LB) 

dzelzsbetona konstrukciju atjaunošana I.kārta. Plostu ceļa (atvadkanāla) kreisā krasta (KK) atbalstsienas 

un ūdens plūsmu novirzošās sienas atjaunošana" (ID NR.IPR-67156) dokumentos un to grozījumos, 

papildinājumos un pielikumos norādītos darbus pēc Pasūtītāja noteikumiem, kā to paredz līguma 

noteikumi un Nolikuma prasības, par piedāvājuma cenu: 

____________________________________ 

                                   /summa cipariem un vārdiem euro bez PVN/ 

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs iesniegsim līguma saistību izpildes nodrošinājumu 

saskaņā ar konkursa nolikuma nosacījumiem.   

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 6 (sešus) mēnešus no datuma, kas ir noteikts 

kā konkursa sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš. Piedāvājuma derīguma laikā mūsu 

piedāvājums ir mums saistošs un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms šī termiņa izbeigšanās. 

Ar šo apliecinām, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo piedāvājumu, ir patiesa un var 

tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās, kredītiestādēs, uzņēmumā un pie uzņēmuma klientiem. 

Apņemamies neveikt krāpnieciskas un koruptīvas darbības iepirkumu procesā, ievērot konkurenci 

regulējošo normatīvo aktu prasības, neiesaistīties konkurenci ierobežojošos darījumos un nepieļaut interešu 

konflikta situācijas savstarpējā sadarbībā. 

Apliecinām, ka attiecībā uz mums, kā Pretendentu, mūsu valdes vai padomes locekļiem, patieso 

labuma guvēju, pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt 

mūs darbībās, kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas 

finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē iepirkumā noteiktā līguma izpildi. 

Mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas un saistītas ar līguma 

priekšmeta izpildi, un mēs saprotam, ka Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neakceptēs nekādas papildus 

izmaksas. 

Ar šo apliecinām, ka iesniegtās piedāvājuma cenas paliks nemainīgas visā līguma darbības termiņā.  

Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no 

saņemtajiem piedāvājumiem. 

 

Uzņēmuma pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts  _________________________ 

                     (amats, vārds, uzvārds) 

 

Pretendents ir mazais / vidējais uzņēmums (MVU*): ________ (Jā/ Nē) 
MVU* - Atbilstoši EK regulā 800/2008 noteiktajai MVU definīcijai, uzņēmumu ir MVU, ja tas nepārsniedz divus 

no trim noteiktajiem kritērijiem: 

1) Darbinieku skaits nepārsniedz 250; 

2) Gada apgrozījums nepārsniedz 50 milj.eiro; 

3) Gada bilances kopsumma nepārsniedz 43 milj.eiro. 
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Pielikums Nr.2: Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu 

 

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ________________________ (Pretendenta 

nosaukums, reģ. Nr) (turpmāk – Pretendents) attiecībā uz AS "Latvenergo" iepirkuma procedūru 

"Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju atjaunošana I.kārta. Plostu ceļa 

(atvadkanāla) kreisā krasta (KK) atbalstsienas un ūdens plūsmu novirzošās sienas atjaunošana" (ID 

NR.IPR-67156) apliecina, ka 

 

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam. 

 

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu 

informāciju. 

 

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): 

☐ 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurenta un bez konsultācijām, 

līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentu; 

☐ 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar 

konkurentu saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā 

atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. 

 

5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī 

apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ar konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz: 

5.1. cenām; 

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām; 

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties iepirkumā (iesniegt 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 konkurenta, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis 

iepirkums. 

 

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus 

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. 

 

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 likums 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 programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas 

sodu samazinājusi. 

 

Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentu saistībā ar konkrēto iepirkumu  

(pēc vajadzības, aizpildīt) 

Nr. Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi 

saziņa 

Saziņas veids, mērķis, raksturs un 

saturs 

 [Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]  

   

 

Datums______________ 

  

Paraksta tiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, 

paraksts: ________________________________________ 
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Pielikums Nr.3: Informācija par Pretendentu 

 

Forma I 

Vispārīga informācija  

( ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, tad šāda veidlapa jāaizpilda katram  

piegādāju  apvienības dalībniekam atsevišķi) 

 

Atklāts konkurss: "Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju atjaunošana I.kārta. Plostu 

ceļa (atvadkanāla) kreisā krasta (KK) atbalstsienas un ūdens plūsmu novirzošās sienas 

atjaunošana" (ID NR.IPR-67156) 

 

Pretendenta nosaukums  

Juridiskā adrese   

Biroja adrese  

Telefons  

E-pasta adrese  

Reģistrācijas numurs   

PVN reģistrācijas numurs   

   

Kontaktpersona (šim iepirkumam) 

Vārds, uzvārds  

Amats   

Adrese  

Telefons  

E-pasts   

 

 [datums:]________________________________________________ 

 

[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:] 

________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:]____________________________ 
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Forma II 

Piegādātāju apvienība 

 

Atklāts konkurss: "Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju atjaunošana I.kārta. Plostu 

ceļa (atvadkanāla) kreisā krasta (KK) atbalstsienas un ūdens plūsmu novirzošās sienas 

atjaunošana" (ID NR.IPR-67156) 

 

1) Piegādātāju apvienības nosaukums, faktiskā adrese, reģistrācijas Nr._____  [ja piegādātāju apvienība 

ir reģistrēta], tālruņa Nr., e-pasts: ________________________________________________ 

2) Piegādātāju apvienības pilnvarotā dalībnieka nosaukums, faktiskā adrese, reģistrācijas Nr.,  tālruņa Nr., 

e-pasts: _______________________________________ 

3) Piegādātāju apvienības pilnvarotā dalībnieka atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr./fakss, 

e-pasts: _______________________________ 

4) Pārējo dalībnieku nosaukumi, adreses,  tālruņa Nr./fakss, e-pasts: 

(4.1)______________________________________________________________ 

(4.2)_____________________________________________________________ 

(4.3) _____________________________________________________________ 

 

5) Darbu saraksts, kurus izpildīs katrs dalībnieks Piegādātāju apvienībā [apvienības 

nosaukums:] "____________________":  

 

Piegādātāju apvienības dalībnieka nosaukums Pakalpojumi, kurus iepirkuma 

līguma izpildē pildīs dalībnieks 

Piegādātāju apvienības pilnvarotā dalībnieka nosaukums  

1. Dalībnieks (nosaukums)  

2. Dalībnieks (nosaukums)  

…  

 

6) Piegādātāju apvienībai papildus augstāk minētajai informācijai jāiesniedz (atbilstoši nolikumam) 

šādi dokumenti: 

 

(6.1) Visu Piegādātāju apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās 

[Šajā vienošanās ir jānorāda Piegādātāju apvienības nosaukums un apvienības faktiskā adrese. 

Vienošanās ir jānorāda piegādātāju apvienības Pilnvarotais dalībnieks (norādot dalībnieka pilnu 

nosaukumu, faktisko adresi), kurš tiek pilnvarots iesniegt un saņemt prasības visas piegādātāju apvienības 

vārdā, kā arī katras Piegādātāju apvienības dalībnieka atbildības sadalījums. Šādu vienošanos ar 

parakstiem un datumiem  apstiprina  visi apvienības dalībnieki.] 

 

(6.2.) Vadošajam dalībniekam izsniegta pilnvara 

[Vadošais dalībnieks tiek pilnvarots ar pilnvaru iesniegt un saņemt prasības visas Piegādātāju apvienības 

vārdā]. 

 

[datums:]________________________________________________ 

[pilnvarotās personas paraksts:]________________________________________________ 

[ pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] ___________________________________________ 
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Forma III 

Informācija par Pretendenta norādīto personu 

(norāda informāciju, ja kvalifikācijas prasību izpildei Pretendents atsaucas uz norādīto personu iespējām, ja tas 

nepieciešams iepirkuma līguma izpildei) 

 

Atklāts konkurss: "Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju atjaunošana I.kārta. Plostu 

ceļa (atvadkanāla) kreisā krasta (KK) atbalstsienas un ūdens plūsmu novirzošās sienas 

atjaunošana" (ID NR.IPR-67156) 

 

Norādītās personas 

reģistrācijas numurs, 

adrese un 

kontaktpersona 

Kvalifikācijas prasība, 

uz kuru Pretendents 

atsaucas 

Norādītās personas 

nodotie resursi 

kvalifikācijas prasību 

izpildei 

Norādītās personas  

veicamo Pakalpojumu 

īss apraksts iepirkuma 

līguma izpildē 

    

    

    

    

 

 

[datums:]________________________________________________ 

 

[pilnvarotās personas paraksts:] ________________________________________________ 

 

[pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:]_______________________ 
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Pielikums Nr.4: Pretendenta Pieredze 

Pretendenta pieredze iepirkumu priekšmeta darbu veikšanā 

 
Nr. Pasūtītājs  Pasūtītāja kontaktpersona 

 Projekta nosauk., 

apraksts, apjoms 

Projekta 

uzsākšanas, 

pabeigšanas  

gads/ mēnesis  
Nosaukums Adrese Vārds, 

uzvārds  

Tālrunis 

1 2 3 4 5 6 7 

       

.. ... .. ... ... ... ... 

 

 [datums:]________________________________________________ 

[pilnvarotās personas paraksts:]________________________________________________ 

[ pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] ___________________________________________ 
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Pielikums Nr.5: Pretendenta personāla pieredze 

 

Atklāts konkurss: "Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju atjaunošana I.kārta. Plostu ceļa 

(atvadkanāla) kreisā krasta (KK) atbalstsienas un ūdens plūsmu novirzošās sienas 

atjaunošana" (ID NR.IPR-67156) 

 

Pretendenta kopā ar apakšuzņēmējiem Pasūtījuma izpildei pieejamā Pretendenta personāla saraksts* 

Nr. Vārds Uzvārds Amats** 

Darba 

pieredze 

amatā 

Sertifikāti un papildus 

kvalifikācija (jānorāda 

sertifikācijas joma un 

sertifikāta vai apliecības 

Nr., izdošanas datums un 

derīguma termiņš ) 

Pieredze (projektu 

nosaukums, veikto 

darbu apraksts, 

uzsākšanas/ 

pabeigšanas gads/ 

mēnesis, ieņemamais 

amats projektā, īss 

projekta galveno 

darbu apraksts) 

1 2 3 4 5 6 7 

Pretendenta nosaukums 

1.       

.. .. .. .. .. .. .. 

* informācija jāiesniedz atsevišķi par Pretendenta personālu un katra apakšuzņēmēja personālu. 

** atsevišķi jānorāda Pasūtījuma izpildei nominētais personāls atbilstoši nolikuma 12.3. punkta prasībām 

 

** Pasūtījuma izpildei nominētais personāls 

Nolikuma 

punkts 
Pasūtītāja prasība 

Nominētais darbinieks 

(vārds uzvārds) 

12.3.1. Projekta vadītājs   

12.3.2. Sertificēts būvdarbu vadītājs ostu un jūras hidrotehnisko būvju 

būvdarbu vadīšanā 
 

12.3.3. 
Ne mazāk kā 2 atbilstoši apmācīti un atestēti, ūdenslīdēji 

1. 

2. 

12.3.4. Darba aizsardzības koordinators projekta darbu izpildes posmā   

 

[datums:]___________________ 

[pilnvarotās personas paraksts:]________________________________________________ 

[ pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] __________________________________ 
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Pielikums Nr.6: Apakšuzņēmēju saraksts 

 

Atklāts konkurss: "Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju atjaunošana I.kārta. Plostu ceļa 

(atvadkanāla) kreisā krasta (KK) atbalstsienas un ūdens plūsmu novirzošās sienas 

atjaunošana" (ID NR.IPR-67156) 

 

Apakšuzņēmēja 

nosaukums 

Reģistrācijas Nr. Apakšuzņēmēja darbu 

saraksts 

Apakšuzņēmēja darbu apjoms % no 

kopējā apjoma 

    

    

 

 

 

Apakšuzņēmējs (apakšuzņēmēja nosaukums) ir mazais / vidējais uzņēmums (MVU1): _______ (Jā/ Nē) 

 

[datums:]________________________________________________ 

[pilnvarotās personas paraksts:]________________________________________________ 

[ pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] ___________________________________________ 

  

 
1 MVU - Atbilstoši EK regulā 800/2008 noteiktajai MVU definīcijai, uzņēmumu ir MVU, ja tas nepārsniedz divus no 

trim noteiktajiem kritērijiem: 

1. Darbinieku skaits nepārsniedz 250; 
2. Gada apgrozījums nepārsniedz 50 milj.eiro; 

3. Gada bilances kopsumma nepārsniedz 43 milj.eiro. 
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Pielikums Nr.7: Tehniskā specifikācija  

 
Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju atjaunošana 

I.kārta. Plostu ceļa (atvadkanāla) kreisā krasta (KK) atbalstsienas un ūdens plūsmu novirzošās 

sienas atjaunošana 

 
1. Īss objekta un tā tehniskā stāvokļa raksturojums. 

 

Ķeguma hidroelektrostacijas hidrotehniskā būve lejas bjefa daļā sastāv no sekojošām konstrukcijām: 

atbalstsienas, balstiem, ūdens pārgāznes aizsprosta (turpmāk tekstā ŪPA) enerģijas dzēšanas sienas, plūsmu 

novirzošās sienas. Esošās būves dzelzsbetona konstrukcijas nodrošina būves stabilitāti, notur reljefa grunts 

slīdēšanu un sabrukšanu, kā arī nodrošina noturību pret ūdens plūsmas ietekmi un hidrostatisko ūdens 

spiedienu. 

Konstrukciju daļas, kuras paredzēts atjaunot būvprojekta I.kārtas ietvaros ir: 

- Plostu ceļa (atvadkanāla) kreisā krasta (KK) atbalstsiena; 

- Plostu ceļa (atvadkanāla) ūdens plūsmu novirzošā siena; 

Plostu ceļa (atvadkanāla) KK atbalstsiena -  visā betona virsmā konstatētas plaisas, kā arī izsāļojumi uz 

virsmas. Esošais torkretbetona aizsargslānis atslāņojies. Caur plaisām notiek ūdens filtrācija.  

Plostu ceļa (atvadkanāla) ūdens plūsmu novirzošā siena – betona virsmā ir plaisas un dziļi izdrupumi, kā arī 

korodējis stiegrojums. Saskaņā ar inženiertopogrāfiskiem mērījumiem, tās vidējais augstums ir par 0,65m 

zemāks nekā tai vajadzēja būt atbilstoši projekta dokumentācijai. 

 

2. Darbu apraksts un sasniedzamais mērķis. 

Nodrošināt Ķeguma HES lejas bjefa dzelzsbetona konstrukciju un atbalstsienu noturību un saglabāt 

konstrukciju paredzēto slodžu uzņemšanu. 

Veikt Plostu ceļa (atvadkanāla) kreisā krasta (KK) atbalstsienas un ūdens plūsmu novirzošās sienas 

atjaunošanu atbilstoši 2021.gadā izstrādātajam būvprojektam "Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona 

konstrukciju atjaunošana", I.kārta. Plostu ceļa (atvadkanāla) kreisā krasta (KK) atbalstsienas un ūdens 

plūsmu novirzošās sienas atjaunošana. 

 

3. Darbu apjomi. 

Detalizēti būvdarbu apjomi atbilstoši izstrādātajam būvprojektam "Ķeguma HES lejas bjefa (LB) 

dzelzsbetona konstrukciju atjaunošana", I.kārta. Plostu ceļa (atvadkanāla) kreisā krasta (KK) atbalstsienas un 

ūdens plūsmu novirzošās sienas atjaunošana ", sējums Nr.2 – būvdarbu apjomi, 40.-41. lpp. 

 

Piezīmes: 

- Uzņēmējam tiks nodrošināta pieeja Pasūtītāja rīcībā esošajiem uz objektu attiecināmajiem Tehniskā 

arhīva materiāliem. 

- Uzņēmējam, veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķinu, jāievērtē darbu daudzumu sarakstos minēto 

darbu veikšanai nepieciešamie būvizstrādājumi un papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet 

bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem 

atbilstoša veikšana pilnā apjomā, ieskaitot nepieciešamos uzmērījumus un pārbaudes pie darbu 

pieņemšanas. 

 

4. Tehniskās prasības. 

4.1. Darba organizācija. 

4.1.1. Uzņēmējam trīs nedēļas pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam darbu veikšanas 

projekts izstrādāts saskaņā ar K233 "Darbu, kurus veic darbuzņēmēji Ražošanas objektos, izpildes 

kārtība". 

4.1.2. Darbu uzsākšanai Uzņēmējam jāiesniedz pilni personāla saraksti caurlaižu noformēšanai un 

brigāžu pielaišanai darba vietās atbilstoši AS "Latvenergo" kārtībai K233 "Darbu, kurus veic 

darbuzņēmēji Ražošanas objektos, izpildes kārtība" un AS "Latvenergo" caurlaižu režīma 

noteikumiem NOP 020. 
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4.1.3. Pirms darbu uzsākšanas tie jāsaskaņo ar AS “Augstsprieguma tīkls”, atbilstoši būvprojektā 

norādītajiem saskaņošanas nosacījumiem.  

4.1.4. Darbu uzsākšanai Uzņēmējam jāveic darbinieku instruktāža saskaņā ar K233 "Darbu, kurus veic 

darbuzņēmēji Ražošanas objektos, izpildes kārtība", kas tiek organizēta šādās adresēs: TEC-2 – 

Granīta ielā 31, Acone, Salaspils novads, Pļaviņu HES - Enerģētiķu ielā 2, Aizkraukle. 

Darbuzņēmēju instruktāžu iespējams veikt arī neklātienē, saskaņā ar K233 noteikto kārtību. 

4.1.5. Veicot darbus jāievēro visi atbilstošie Latvijas Republikā spēkā esošie standarti, noteikumi un 

prasības (to aktuālajās redakcijās) attiecīgo darbu veikšanai un AS "Latvenergo" par saistošiem 

pieņemtie Latvijas energostandarti, t.sk. LEK 025 "Drošības prasības, veicot darbus 

elektroietaisēs", MK noteikumi Nr.1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, 

kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības 

prasības",  LEK 037 "Drošības prasības, veicot darbus hidroelektrostaciju hidrotehniskajās būvēs 

un hidroietaisēs", LEK 002 "Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija", MK noteikumi Nr. 238 

"Ugunsdrošības noteikumi", MK noteikumi Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības veicot 

būvdarbus", MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi", MK noteikumi Nr.359 "Darba 

aizsardzības prasības darba vietās". Augstāk minētas instrukcijas, standarti un noteikumi 

Uzņēmējam ir saistošas veicot darbus. AS “Latvenergo” normatīvie dokumenti, kas nepieciešami 

darbu izpildei ir pieejami vietnē  https://latvenergo.lv/lv/par-mums/saistosie-dokumenti-

darbuznemejiem. 

4.1.6. Uzņēmējam ir jānodrošina Pasūtītāja tehnisko uzraugu/būvuzraugu un vadošā tehniskā personāla 

droša piekļūšana remontējamajam objektam tā apskatei un kvalitātes kontrolei. 

4.1.7. Uzņēmēja mehānismu, elektroiekārtu pieslēgšanai vai citu resursu izmantošanai uzņēmējam ir 

jāiesniedz vēstule, saskaņā ar K233 "Darbu, kurus veic darbuzņēmēji Ražošanas objektos, izpildes 

kārtība", norādot tehniskos parametrus (elektriskā jauda (kW), spiestā gaisa padeve (m3) u.c.) un 

atbildīgos par pieslēdzamo iekārtu tehnisko stāvokli). Vēstule tiek iesniegta ražotnes vadītājam, 

kurš lemj par pieprasīto resursu pieejamību un izmantošanas kārtību.  

Nepieciešamības gadījumā Uzņēmējam jāparedz atbilstošas jaudas ģeneratori un kompresori.  

Ja darbu veikšanai  tiek ierīkota pagaidu elektroietaise  un tā tiek  pieslēgta AS "Latvenergo" 

elektroietaisēm, Darbuzņēmējam jāiesniedz informācija (saskaņā ar kārtību K233) par 

elektroietaises atbildīgo personu (vārds, uzvārds, elektrodrošības grupa (vismaz Cz grupa, bet 

ārvalstu darbuzņēmējiem atbilstoša elektrotehniskā kvalifikācija, par ko atbild Darbuzņēmējs, 

mobilā telefona numurs), kā arī tehniskā informācija: nepieciešamās slodzes lielums (kW), ievada  

aizsargierīces nominālā strāva (A), spriegums (V), fāžu skaits. 

4.1.8. Uzņēmējs nozīmē atbildīgos būvspeciālistus nepieciešamajā skaitā. Katru dienu objektā jābūt 

vismaz 1 atbildīgajam darbiniekam, kas pārzina visus veicamos darbus 

4.1.9. Visiem pielietojamajiem būvizstrādājumiem, iekārtām un tehnoloģijām jāatbilst LVS, EN, ISO, 

IEC vai līdzvērtīgiem standartiem un jāatbilst Latvijā spēkā esošiem Ministru Kabineta 

noteikumiem, standartiem un citām normām, MK noteikumu Nr. 156 "Būvizstrādājumu tirgus 

uzraudzības kārtība" aktuālajai versijai un būvprojekta noteiktajām prasībām. 

4.1.10. Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbu izpildi, ja konstatēti rupji drošības vai iekšējās kārtības 

noteikumu pārkāpumi, kas apdraud strādājošo veselību, darbā esošās iekārtas drošību, vai var radīt 

materiālos zaudējumus. Atkārtotu pārkāpumu gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesības vainīgajām 

personām noņemt caurlaidi un izraidīt tās no darba vietas bez tiesībām tajā atgriezties. 

4.1.11. Pasūtītājs saskaņā ar AS "Latvenergo" kārtību K162 "Dokumentu noformēšanas, nodošanas un 

piekļuves kārtība HES Tehniskās vadības funkcijas tehniskajos arhīvos", nodrošina Uzņēmējam 

iespēju iepazīties ar remontējamā objekta dokumentāciju, kāda ir pieejama Ķeguma HES 

tehniskajā arhīvā. 

4.1.12. Būvdarbu gaitas pārraudzībai un analīzei Pasūtītājs rīko projekta sanāksmes, kurās pārbauda 

grafika izpildi, saskaņo atsevišķas grafika izmaiņas un izskata tehniskos risinājumus. 

4.1.13. Veicot atjaunošanas darbus, Uzņēmējam jārēķinās ar sekojošiem fizikāliem darba vides riska 

faktoriem – mikroklimats, (gaisa temperatūra, gaisa plūsmas ātrums, nokrišņi), mehāniskie darba 

vides riska faktori- vibrācija, troksnis, traumatisma riska faktori, elektrobīstamība (elektrisko 

rokas instrumentu un elektrokabeļu izmantošana). Darbs uz ūdens un zemūdens darbu izpilde. 

Slidenas un stāvas zemes nogāzes.  



28 

 

4.1.14. Objektā pastāv riska iespējamība, ka Uzņēmēja personālam darba vietā var būt saskarsme ar 

azbestu, azbesta šķiedrām, putekļiem vai azbestu saturoša materiāla putekļiem (azbesta radīts 

risks). Ja darbu izpildes laikā Uzņēmējs konstatē, ka darbi veicami saskarsmē ar azbestu, azbesta 

šķiedrām, putekļiem vai azbestu saturoša materiāla putekļiem, tas nodrošina darba vietu pārbaudi, 

lai apstiprinātu vai noraidītu iespējamo saskarsmi ar azbestu, t.i., Uzņēmējs nodrošina azbesta 

radītā riska novērtēšanu un pirmreizējos azbesta šķiedru ekspozīcijas mērījumus darba vides gaisā 

(azbesta šķiedru daudzums noteiktā gaisa tilpuma vienībā (šķiedras/cm3)) darba vietā. 

Uzņēmējam ir jāievēro darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu, lai aizsargātu nodarbināto 

drošību un veselību pret risku, kas rodas vai var rasties, darba vietā saskaroties ar azbesta vai 

azbestu saturoša materiāla putekļiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām (t.sk. 

Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu, MK noteikumi Nr. 852, Rīgā, 12.10.2004.; Darba 

aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskām vielām darba vietās, MK noteikumi Nr. 325, Rīgā, 

15.05.2007.; Darba aizsardzības prasības saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās, MK 

noteikumi Nr.803, Rīgā, 29.09.2008.) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām un 

Direktīvām. 

4.1.15. Visus drošai darbu izpildei (saistībā ar darbu izpildes tehnoloģiju) nepieciešamos drošības 

nožogojumus, brīdinošās drošības un ceļa zīmes, drošības un aizsardzības līdzekļus nodrošina un 

pārbauda Uzņēmējs. 

4.1.16. Uzņēmējs nodrošina: 

- ar visiem būvizstrādājumiem un to iestrādi, atbilstoši konkrētā būvizstrādājuma iestrādes 

tehnoloģijai; 

- visiem kvalitatīvai darbu izpildei nepieciešamajiem instrumentiem, iekārtām un 

mērinstrumentiem; 

- ar būvdarbu izpildes kvalitātes kontroli (testēšana, uzmērījumi, dokumentēšana, kvalitātes 

procedūras, preventīvās darbības u.tml.); 

- ar visiem nepieciešamajiem sagatavošanās darbiem; 

- Atjaunošanas remontam elektroenerģijas pieslēgumam) nepieciešamos kabeļus un sadales 

skapjus; 

- objektā ievesto būvizstrādājumu un iekārtu drošu novietošanu; 

- visus darbu drošai izpildei nepieciešamos drošības nožogojumus, brīdinošās drošības zīmes, 

drošības un aizsardzības līdzekļus; 

- visu drošai darbu izpildei nepieciešamo ūdenslīdēju inventāru, aprīkojumu, mērlīdzekļus un 

individuālos aizsarglīdzekļus; 

- peldlīdzekļus (plosts, laiva u.c), lai piekļūtu objekta vietām, kā arī brīdinošās drošības zīmes 

un mēriekārtas; 

- būvdarbu veikšanai nepieciešamā inventāra uzstādīšanu un pārbaudīšanu, saskaņā ar Latvijā 

spēkā esošiem normatīvajiem dokumentiem; 

- objektā nepieciešamo daudzumu biotualetes, sadzīves vagoniņus, būvizstrādājumu, iekārtu 

u.c instrumentu glabāšanas konteinerus; 

- ar visiem nepieciešamajiem pasākumiem, lai nepieļautu būvgružu nokļūšanu Daugavas upē; 

- ar atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un MK 

noteikumiem Nr. 113 "Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība", t.sk. atkrituma 

konteinera novietošanu un visu būvgružu savākšanu un aizvešanu no objekta uz atkritumu 

apsaimniekošanas un utilizācijas firmu, kam ir atļauja atkritumu glabāšanai un pārstrādei; 

- darba vietas sakopšanu un uzturēšanu kārtībā visa atjaunošanas remonta laikā; 

- ar atbildīgajām personām par kravu drošu pārvietošanu, t.sk. darbu veikšanai 

nepieciešamajiem kravas celtņu u.c. iekārtu operatoriem.  

4.1.1. Pēc Uzņēmēja iepriekšēja rakstiska pieprasījuma (vismaz piecas dienas iepriekš) Pasūtītājs pēc 

speciāla pieteikuma un atļaujas saņemšanas no AS “Latvenergo” dispečeru dienesta nodrošina: 

Sekojošus apstākļus darba veikšanai: 

 

- Ķeguma HES 2 LB ūdens līmenis līdz atz. +18.00 m  (Rīgas HES ūdenskrātuves nostrāde 

robežās no +16,25 m līdz +16,45 m (LAS) 6 nedēļu garā periodā no augusta sākuma līdz 

septembra vidum; 
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- balstoties uz ilggadīgi vidējo vasaras sezonas ūdens pieteci Daugavā (400 m3/s), atjaunošanas 

remonta izpildes laikā Ķeguma HES-2 apturēšana katru dienu no plkst. 11:00 līdz 18:00 un no 

plkst. 21:00 līdz 8:00. 

 

Piezīme: 

Pie minētajām atzīmēm ir papildus jārēķinās ar +/- ~0,5m – viļņošanās procesu ietekmi. 

Hidroagregātu darbības režīmi un ūdenskrātuves nostrādes laiki var mainīties atkarībā no elektroenerģijas 

ražošanas nepieciešamajām jaudām un ūdens pieteces Daugavā. 

 

4.2. Objekta sagatavošana. 

4.2.1. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs, ieskaitot atbildību par visiem tā apakšuzņēmējiem, par drošu darbu 

veikšanu tam nodotajā darbu zonā saskaņā ar līguma, Latvijas normatīvo aktu un citu drošības 

tehnikas, darba aizsardzības, sanitārijas, ugunsdrošības, dabas aizsardzības noteikumiem un 

instrukcijām. 

4.2.2. Objekts jāierobežo ar norobežojošo iežogojumu un jānodrošina ar informatīvo plāksni, saskaņā 

ar K233 "Darbu, kurus veic darbuzņēmēji Ražošanas objektos, izpildes kārtība"; 

 

4.3. Darbu izpilde (tehniskās prasības, tehnoloģijas, kritēriji). 

4.3.1. Pirms DVP izstrādes uzsākšanas, ja tas nepieciešams, jāveic pieejamās dokumentācijas izpēte 

Ķeguma HES tehniskajā arhīvā un objekta apsekošana. 

4.3.2. DVP jāiekļauj detalizētu informāciju par plānotajiem būvdarbiem un to veikšanas metodēm, t.sk.: 

− būvdarbu veikšanai nepieciešamais apmācītais personāls un tā atbildību sadalījums, t.sk. 

celtņu u.c. iekārtu operatori; 

− būvdarbu veikšanai nepieciešamais aprīkojums un iekārtas; 

− nepieciešamie organizatoriskie pasākumi un ierobežojumi drošai darbu veikšanai; 

− evakuācijas ceļi; 

− detalizēts laika grafiks, tajā konkrēti izdalot darbus, kuriem nepieciešami HES darbības 

ierobežojumi, ūdens līmeņa pazemināšana vai kādi citi ierobežojumi drošai darbu veikšanai; 

− katra būvdarba procesa apraksts. Ja tas ir identisks BP tehniskajās specifikācijās minētajam, 

tad pieļaujams DVP iekļaut tikai norādi uz konkrēto BP tehnisko specifikāciju punktu; 

− kvalitātes nodrošināšanas un kontroles plāns (procedūras apraksts), veicot būvdarbus – 

atsevišķas tabulas veidā. Tajā jābūt norādītiem būvdarbu veidiem, atsaucēm uz normatīvo 

dokumentāciju, kritērijiem kvalitātes pārbaudēm, pārbaužu veicējam un veidam, kādā 

pārbaudes tiek dokumentētas; 

− u.c. nepieciešamā informācija, lai būtu iespējams pilnvērtīgi veikt paredzētos būvdarbus. 

4.3.3. DVP izstrādātājs ir atbildīgs par tajā iekļauto pasākumu un risinājumu pareizu izvēli un 

funkcionālo atbilstību, kā arī to, lai piedāvātie un izstrādātie risinājumi nodrošinātu Latvijā 

spēkā esošo normatīvo aktu izvirzītās prasības. 

4.3.4. Uzņēmējs ir atbildīgs par nepieciešamo būvspeciālistu piesaistīšanu uz būvdarbu izpildes laiku. 

4.3.5. Visi būvdarbi veicami atbilstoši būvprojektam un DVP. 

4.3.6. Visā būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt esošo kabeļu un iekārtu aizsardzību. 

4.3.7. Visi būvizstrādājumi jāiestrādā atbilstoši konkrētā būvizstrādājuma iestrādes tehnoloģijai un 

prasībām, t.sk. virsmas sagatavošana, atbilstošu iestrādes apstākļu nodrošināšana, iestrādātā 

būvizstrādājuma kopšana, kā arī nepieciešamo palīgmateriālu izmantošana (stiprinājumi, 

gruntis, u.tml.). 

4.3.8. Detalizēts darbu saraksts, darbu tehnoloģija (tehniskās specifikācijas), veicamo darbu daudzums, 

izmantoto būvizstrādājumu tehniskās prasības un mehānismu patēriņš atjaunošanas remonta 

darbiem ir uzrādīti būvprojektā "Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju 

atjaunošana" I.kārta. Plostu ceļa (atvadkanāla) kreisā krasta (KK) atbalstsienas un ūdens plūsmu 

novirzošā siena (pielikums Nr.1). 

4.3.9. Galveno darbu izpildes secība norādīta būvprojekta darbu organizēšanas projekta (DOP) daļā. 
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4.4. Kvalitātes kontrole: 

4.4.1. Uzņēmējs nodrošina un patstāvīgi veic izpildāmo darbu kvalitātes kontroli.  

4.4.2. Paralēli izpildāmo darbu apjomu un to izpildes kvalitāti vērtē atbildīgais Pasūtītāja pārstāvis 

un viņa pieaicinātie speciālisti.  

4.4.3. Uzņēmējs katru dienu aizpilda būvdarbu žurnālu. Žurnālam jāatrodas objektā un tas ir jāuzrāda 

pēc Pasūtītāja pieprasījuma.  

4.4.4. Katru sagatavoto (veikto) būvdarbu etapu, pirms nākamā etapa uzsākšanas, Uzņēmējs uzrāda 

Pasūtītāja pārstāvim. Visus būvdarbu etapus Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi un par 

katru veikto etapu sastāda segto darbu pieņemšanas aktu.  

4.4.5. Segto darbu pieņemšanā jābūt pieaicinātam Pasūtītāja būvuzraugam, kurš ar parakstu segto 

darbu aktā apliecina veikto būvdarbu apjomu un kvalitāti. 

 

5. Vides prasības. 

5.1. Lai netiktu nodarīts kaitējums videi vai tas būtu iespējami mazāks Uzņēmējam jānodrošina 

pārdomātu un apkārtējo vidi saudzējošu darba metožu izvēli un darbu veikšanu objektā, ņemot vērā 

sekojošus vides riska faktorus: 

5.1.1. Ķīmiskās vielas un maisījumi: 

− visām objektā izmantojamām bīstamām ķīmiskajām vielām un ķīmisko vielu maisījumiem 

objektā jābūt pieejamām atbilstošām drošības datu lapām (turpmāk DDL) latviešu valodā 

atbilstoši REACH EK 1907/2006 regulai; 

− darbu realizācijas gaitā jāievēro DDL noteiktās prasības ķīmisko vielu un maisījumu glabāšanā, 

pielietošanā un atlikumu apsaimniekošanā; 

− objektā jānodrošina ķīmisko vielu un maisījumu uzskaiti, norādot ķīmiskās vielas vai maisījuma 

nosaukumu, daudzumu, klasifikāciju un marķējumu; 

− izvērtējot objektā vienlaicīgi esošo ķīmisko vielu un maisījumu apjomu, paredzēt līdzekļus 

iespējamo noplūžu (tvertņu bojājumi, tehnikas un aprīkojuma defekti) lokalizēšanai un 

savākšanai (absorbenti, bonas u.c. līdzekļi), kā arī preventīvos pasākumus ķīmisko vielu un 

maisījumu uzglabāšanas laikā. 

5.1.2. Atkritumi: 

− katru dienu Uzņēmējam objektā jānodrošina būvniecības, sadzīves, bīstamo, elektrisko un 

elektronisko iekārtu atkritumu dalīta savākšana konteineros, kuru izvietojums saskaņots ar 

Pasūtītāju. Uzņēmējam jānodrošina būvniecībā radušos atkritumu uzskaite speciālā žurnālā 

papīra vai elektroniskā veidā; 

− Uzņēmējs nodrošina bīstamo atkritumu dalītu savākšanu pēc to veida (eļļas, izlietoto ķīmisko 

vielu un maisījumu iepakojumus, absorbentus, šķīdinātājus, attaukotājus u.c.) atbilstoši DDL 

un atkritumu klasifikatorā norādītām klasēm; 

− atkritumu konteineriem jābūt marķētiem, norādot atkritumu nosaukumu un bīstamības simbolus 

(bīstamajiem atkritumiem); 

− Uzņēmējs periodiski organizē būvniecības un bīstamo atkritumu utilizēšanu, tos nododot 

licencētam bīstamo atkritumu apsaimniekotājam; 

− metāllūžņi jāšķiro kategorijās (negabarītam nepārsniedzot 2 m platumā un 5 m garumā) 

atbilstoši Pasūtītāja kārtībai K 248 “Kārtība melno un krāsaino metāla atgriezumu un lūžņu 

iegūšanai un realizācijai AS “Latvenergo””, tie jānodod Pasūtītājam ar aktu (t.sk. norādot to 

svaru) un jātransportē uz Pasūtītāja norādītu vietu Ķeguma HES teritorijā. 

5.1.3. Uzņēmējs periodiski iesniedz Pasūtītājam un izpilddokumentācijai pievieno bīstamo 

atkritumu reģistrācijas kartes-pavadzīmes un būvniecības atkritumu pārvadāšanas reģistrācijas kartes-

pavadzīmes. Gadījumā, ja veicot darbus, bīstamo atkritumu nebija, Uzņēmējs Izpilddokumentācijai 

pievieno izziņu (1 eksemplārā) par bīstamo atkritumu neesamību.  

5.1.4. Darbu laikā radušos atkritumus apsaimniekot atbilstoši 01.07.2021. MK noteikumiem Nr.113 

"Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība". 

 

6. Projekta tehniskā dokumentācija. 

6.1. Desmit darba dienas pirms darbu pieņemšanas-nodošanas uzsākšanas Uzņēmējam jāiesniedz sekojoša 

izpilddokumentācija par paveiktajiem darbiem: 
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- veikto darbu apraksts; 

- segto darbu akti, shēmas; 

- pielietoto būvizstrādājumu un konstrukciju kvalitāti apliecinoši dokumenti (būvizstrādājumu 

atbilstības deklarācijas, ekspluatācijas īpašību deklarācijas, sertifikāti u.c.); 

- izziņa par atkritumu (būvgružu) utilizāciju; 

- būvgružu uzskaites žurnāls; 

- izpildrasējumi; 

- izpilduzmērījuma plāns, Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 281 "Augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi"; 

- darbu veikšanas projekts (DVP); 

- būvdarbu žurnāls; 

- atzinumi no tehnisko noteikumu izdevējiem pa objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā. 

5.2. Izpilddokumentācijai jābūt noformētai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem, kā arī saskaņā ar Pasūtītāja kārtību K162 "Dokumentu noformēšanas, nodošanas un 

piekļuves kārtība HES Tehniskās vadības funkcijas tehniskajos arhīvos". 

5.3. Izpilddokumentācija, kas ir identiska papīra formas oriģinālam, jāiesniedz arī elektroniskā veidā 

(skanētus failus pa sējumiem PDF formātā ar teksta iezīmēšanas un meklēšanas funkciju 

(searchable PDF)) failu apmaiņas resursā (https://ftpprod.latvenergo.lv). Grafiskajam materiālam 

(rasējumiem, shēmām, plāniem utt.), papildus PDF formātam, jāiesniedz arī oriģināli izstrādātajā 

formātā  (AutoCad, VISIO utt.), ja vienojoties starp Pasūtītāju un Uzņēmēju nav noteikts savādāk. 

 

7. Darbu pieņemšana. 

6.1. Darbu nodošanu-pieņemšanu Pasūtītājam veic komisija, kas tiek organizēta 5 (piecu) darba dienu 

laikā pēc rakstiska Uzņēmēja paziņojuma saņemšanas par Darbu pabeigšanu un gatavību tos 

nodot. 

Paziņošanas brīdī jābūt: 

- pabeigtiem darbiem; 

- sakoptai un sakārtotai darba vietai; 

- iesniegtai un ar Pasūtītāju saskaņotai projekta tehniskai dokumentācijai; 

- saņemtiem atzinumiem no tehnisko noteikumu izdevējiem pa objekta gatavību nodošanai 

ekspluatācijā.  

6.2. Pieņemšanas komisiju organizē Pasūtītāja projekta vadītājs. Pieņemšanas datumu un laiku nosaka 

Pasūtītājs. 

6.3. Pieņemšanas laikā komisija veic izpilddokumentācijas izvērtēšanu, veikto Darbu vizuālo apskati. 

6.4. Darbi tiek pieņemti ar nodošanas-pieņemšanas aktu, ja komisijai pēc 6.3.punktā minētajām 

pārbaudēm nav pretenziju. Pretējā gadījumā tiek sastādīts akts par pieņemšanā konstatētajiem 

defektiem un trūkumiem, norādot to novēršanas termiņu. 

6.5. Nodošanas- pieņemšanas aktu noformē Pasūtītāja projekta vadītājs. 

7. Garantijas periods. 

Visu veikto darbu garantija ir 60 mēneši pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. 

8. Darbu izpildes plānotais laiks: 

Visu darbu izpildei paredzētais laiks ir laika periodā no 2022.gada 22. februāra līdz 2022.gada 

30.decembris.  

Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, jāizstrādā detalizēts darbu izpildes laika grafiks par katru darbu 

izpildes posmu.  

 
Pielikums Nr.1 Būvprojekts "Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju apsekošana un 

atjaunošana” 1.,2.un 3 sējums, elektroniskā kopija. 

Pielikums Nr.2 Būvprojekta "Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju apsekošana un 

atjaunošana” ekspertīzes atzinums un atkārtotās ekspertīzes atzinums, elektroniskā 

kopija.  

Pielikumi Nr.1 un Nr.2 pievienoti atsevišķos failos 
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Pielikums Nr.8: Finanšu piedāvājums 

 
Tāme jāsastāda atbilstoši MK noteikumiem "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"" prasībām.  

Piedāvājumā jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi, saskaņā ar tehnisko specifikāciju. 

Finanšu piedāvājumā paredzēt 5% rezervi neparedzētiem darbiem no kopējām izmaksām. 
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Pielikums Nr.9 Līguma projekts 

 

Pievienots atsevišķa failā  
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Pielikums Nr.10: Piedāvājuma nodrošinājuma formas 

 

Forma I 

 

______, 20__. gada ___. _______  Akciju sabiedrībai "Latvenergo", 

      Pulkveža Brieža iela 12,  

      Rīgā, LV – 1230, Latvija, 

      Reģ.Nr. 24UNLA0001000221208 
 

Piedāvājuma nodrošinājuma garantija Nr. _____ 

 
Mēs – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: 

_______________) (turpmāk – Banka) – esam informēti par to, ka mūsu klients – _______________ 

(vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: _______________) (turpmāk – 

Pretendents) – iesniedzis savu piedāvājumu Jūsu – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs 

(nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs): _______________; juridiskā adrese (adrese): 

_______________) (turpmāk – Pasūtītājs) – rīkotajā iepirkumā "_______________" (iepirkuma 

identifikācijas numurs: _____) (turpmāk arī – Iepirkums). Saskaņā ar attiecīgā iepirkuma procedūras 

dokumentiem Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam sava piedāvājuma nodrošinājums.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Banka neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt Pasūtītājam jebkuru 

tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot [valūta] _______________ (_______________), gadījumā, ja, 

ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Bankai ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments 

(turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Bankai veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un 

kurā norādīts, ka attiecībā uz Iepirkumu ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem (norādot 

konkrēto nosacījumu, kas iestājies): 

 

1. Pretendents atsaucis savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā šī garantija;  

2. Pretendents, kura piedāvājums tika izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja 

noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā 

paredzēto līguma nodrošinājumu;  

3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma 

līgumu vai vispārīgo vienošanos Pasūtītāja noteiktajā termiņā.  

 

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama 

autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījuma parakstītāju paraksti 

uz Pieprasījuma apliecināmi notariāli vai arī Pieprasījums iesniedzams ar Piegādātāju apkalpojošās 

kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības parakstīt 

Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā. 

 

Šī garantija ir spēkā līdz _______. gada ___. _______________ (turpmāk – Beigu datums). Bankai 

jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Bankā (adrese: _______________) vai – gadījumā, ja 

Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski, – _______________ (Bankas SWIFT adrese).  

 

Šī garantija zaudēs spēku pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs rakstveidā atbrīvos Banku 

no tās saistībām saskaņā ar šo garantiju. 

 

Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand 

Guarantees) (2010. gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758). Šai garantijai 

un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie 

pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas 

rodas starp Banku un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā. 

 

[parakstītāja amata nosaukums] [ personiskais paraksts] [parakstītāja vārds un uzvārds] 
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Forma II 

 
Piedāvājuma nodrošinājums 

(Pielikums apdrošināšanas polisei Nr. _____) 

 

 

______, 20__. gada ___. _______  Akciju sabiedrībai "Latvenergo", 

 Pulkveža Brieža  iela 12, 

 Rīgā, LV – 1160, Latvijā, 

Reģ.Nr. 240003032949 

 

 

Pasūtījums: "__________________" (iepirkumu procedūras nosaukums)  

________________ (Pretendenta nosaukums)____________, reģistrēta [valsts nosaukums] 

Uzņēmumu Reģistrā ar Nr.________________, adrese ________ (turpmāk tekstā saukts – 

Pretendents) ___. _________ ir iesniegusi savu piedāvājumu augstākminētā Pasūtījuma izpildei. 

Ar šo mēs, _____ (Apdrošinātāja nosaukums)__________, reģistrēta [valsts nosaukums] 

Uzņēmumu reģistrā ar Nr._________, adrese: _________________(turpmāk tekstā saukts - 

Apdrošināšanas sabiedrība) apliecinām, ka mums ir saistības pret Akciju sabiedrību "Latvenergo" 

(turpmāk tekstā saukta - Pasūtītājs) par summu __________ EUR (_________________), no kuras 

ir jāizdara maksājumi augstākminētā Pasūtītāja labā. 

Šīs saistības nosacījumi ir sekojoši: 

 

Pretendents zaudē piedāvājuma nodrošinājumu, ja Pretendents: 

1.  Atsauc savu piedāvājumu pēc piedāvājumu atvēršanas piedāvājuma derīguma termiņa laikā; 

2.  Ir atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju un noteiktajā laika periodā: 

2.1. neparaksta līgumu vai 

2.2. neiesniedz prasīto līguma izpildes nodrošinājumu. 

Mēs apņemamies kā pats parādnieks samaksāt minēto summu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, 

neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs norāda, ka viņa 

pieprasījums attiecas uz viena vai vairāku augstākminēto nosacījumu spēkā stāšanos. 

 

Šis galvojums ir spēkā no 20__. gada ___.______ līdz 20__. gada __._____. Prasības sakarā ar šo 

galvojumu netiks apmierinātas, ja tās netiks iesniegtas Apdrošināšanas sabiedrībai līdz 

20__. gada ___. ___________, ieskaitot. 

 

Pretrunu gadījumā starp apdrošināšanas polisi, apdrošināšanas polises noteikumiem un šo 

pielikumu, šis pielikums ir noteicošais. 

 

 

Apdrošināšanas sabiedrības darbinieku paraksti un Apdrošināšanas sabiedrības zīmogs. 
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Pielikums Nr.11: Līguma saistību izpildes garantija forma 

 
 

Līguma saistību izpildes garantija 

 

Mēs – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: 

_______________) (turpmāk – Kredītiestāde) – esam informēti par to, ka _______. gada ___. 

_______________ starp mūsu klientu – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: 

_______________; juridiskā adrese: _______________) (turpmāk – Uzņēmējs) – un Jums – 

_______________ (vienotais reģistrācijas numurs (nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs): 

_______________; juridiskā adrese (adrese): _______________) (turpmāk – Pasūtītājs) – ir noslēgts 

Līgums Nr. _____ par _______________ (turpmāk – Līgums). Saskaņā ar Līguma noteikumiem 

Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes garantija.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Kredītiestāde neatsaucami uzņemas pienākumu pēc Pasūtītāja pirmā 

pieprasījuma samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot [valūta] 

_______________ (_______________), ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Kredītiestādei 

ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs 

pieprasa Kredītiestādei veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja 

apgalvojums, ka Uzņēmējs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, neprasot Pasūtītājam 

pamatot savu prasību. 

 

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama 

autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījuma parakstītāju 

paraksti uz Pieprasījuma apliecināmi notariāli vai arī Pieprasījums iesniedzams ar Pasūtītāju 

apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības 

parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā. 

 

Šī garantija ir spēkā līdz _______. gada ___. _______________ (turpmāk – Beigu datums). 

Kredītiestādei jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Kredītiestādē (adrese: 

_______________) vai – gadījumā, ja Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski, – 

_______________ (Kredītiestādes SWIFT adrese).  

 

Šī garantija zaudēs spēku pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs rakstveidā atbrīvos 

Kredītiestādi no tās saistībām saskaņā ar šo garantiju. 

 

Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for 

Demand Guarantees) (2010. gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758). 

Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie 

Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš 

strīds, kas rodas starp Kredītiestādi un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas 

tiesā. 

 

[parakstītāja amata nosaukums] [ personiskais paraksts] [parakstītāja vārds un uzvārds] 
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Pielikums Nr.12: Profesionālās darbības pārkāpumi, par kuriem paredzēta Pretendentu 

izslēgšana, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumiem Nr.109 "Noteikumi 

par profesionālās darbības pārkāpumiem"  

1. tabula 

Noziedzīgs nodarījums Atbilstošais Krimināllikuma pants 

Zemes, mežu un ūdeņu piesārņošana un piegružošana 102. pants 

Pasākumu neveikšana dabas vides piesārņojuma likvidēšanai 105. pants 

Datu slēpšana par dabas vides piesārņojumu 106. pants 

Negodīga konkurence, maldinoša reklāma un negodīga komercprakse 211. pants 

Grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpšana 217. pants 

Darba samaksas noteikumu pārkāpšana 217.1 pants 

Būvniecības noteikumu pārkāpšana 239. panta otrā, trešā vai ceturtā 

daļa 

2. tabula 

Pārkāpums Atbilstošais tiesiskais regulējums 

Darba aizsardzības pakalpojumu sniegšana, 

pārkāpjot darba aizsardzību regulējošos 

normatīvajos aktos kompetentiem 

speciālistiem un kompetentām institūcijām 

noteiktās prasības 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 41.6 pants 

Darba aizsardzības likuma 38. pants vai 39. panta pirmā vai 

otrā daļa 

Epidemioloģiskās drošības prasību 

pārkāpšana 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 42. pants 

Epidemioloģiskās drošības likuma 37.5 pants 

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 50. panta 

pirmā daļa 

Darījumu veikšana, ja Valsts ieņēmumu 

dienests ir apturējis nodokļu maksātāja 

saimniecisko darbību 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 156.7 pants 

Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 138. pants 

Darba samaksas noteikumu pārkāpšana Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.10 pants 

Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 137. pants 

Komercdarbība bez reģistrēšanas vai bez 

speciālās atļaujas (licences), izziņas vai 

atļaujas un komercdarbības veikšana, 

pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē), izziņā 

vai atļaujā minētos nosacījumus 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.2 pants 

Būvniecības likuma 30. pants 

Pieļaujamā bīstamo vielu daudzuma 

pārsniegšana precēs 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.10 pants  

 

https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums
https://likumi.lv/ta/id/289088#p102
https://likumi.lv/ta/id/289088#p105
https://likumi.lv/ta/id/289088#p106
https://likumi.lv/ta/id/289088#p211
https://likumi.lv/ta/id/289088#p217
https://likumi.lv/ta/id/289088#p239
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss#p41.6
https://likumi.lv/ta/id/26020-darba-aizsardzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/26020-darba-aizsardzibas-likums#p38
https://likumi.lv/ta/id/26020-darba-aizsardzibas-likums#p39
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss#p42
https://likumi.lv/ta/id/52951-epidemiologiskas-drosibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/52951-epidemiologiskas-drosibas-likums#p37.5
https://likumi.lv/ta/id/315278-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/315278-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likums#p50
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss#p156.7
https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam
https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam#p138
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss#p159.10
https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam
https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam#p137
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss#p166.2
https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums#p30
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss#p166.10

