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Hidroģeoloģisko modeļu1 un izmēģinājuma teritoriju karšu izstrāde 

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS/CENU APTAUJAS NOLIKUMS 

 

1. Pasūtītājs  
Biedrība „Baltijas krasti”,  

Juridiskā adrese: Kr. Barona iela 31b-19, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003 

Reģ. Nr. 40008116782  

Tālrunis: 67212148 

e-pasts: info@baltijaskrasti.lv 

Kontaktpersona: Juris Pētersons tālr.26443047; e-pasts: info@baltijaskrasti.lv 

 

2. Iepirkuma procedūras / cenu aptaujas priekšmets un apjoms  
Veikt hidroloģisko modeļu un izmēģinājuma teritoriju karšu izstrādi LIFE REstore projekta 

"Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā", Nr. 

LIFE14 CCM/LV/001103 izmēģinājuma teritorijās, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 

prasībām (Pielikums Nr.1) 

 

3. Iepirkuma procedūras / cenu aptaujas nolikuma saņemšana 

Iepirkuma procedūras / cenu aptaujas nolikuma pielikumus var saņemt, nosūtot pieprasījumu 

uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv. Iepirkuma procedūras / cenu aptaujas dokumenti tiks 

nosūtīti Pretendentam uz norādīto e-pasta adresi vienas darba dienas laikā. 

 

4. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks  

4.1.Piedāvājumus var iesniegt personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniski līdz 2017. gada 

27.janvārim, plkst. 9:00 biedrības “Baltijas krasti” biroja telpās, Maskavas iela 127, 

Rīga, LV-1003. 

4.2. Izmantojot pasta pakalpojumus, tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kuri 

saņemti līdz 2017. gada 27.janvārim plkst. 9:00. 

4.3. Iesniedzot piedāvājumu elektroniskā veidā, tam jābūt nosūtītam uz kontaktpersonas 

elektronisko pasta adresi: info@baltijaskrasti.lv 

4.4. Piedāvājumi, kuri tiks saņemti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks 

vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.  

 

5. Piedāvājumu iesniegšana 

5.1.Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tam ir jābūt cauršūtam un tas jāiesniedz 

2 (divos) atsevišķos sējumos (oriģināls un kopija), kas norādīts uz sējuma pirmās 

lapas. 

Aploksnei ir jābūt aizzīmogotai un uz tās jānorāda iepirkuma priekšmets, pretendenta 

nosaukums un juridiskā adrese, kontakttālruņa numurs. 

5.2.Ja piedāvājumu iesniedz elektroniskā veidā, tam jābūt *.pdf formātā un parakstītam 

ar drošu elektronisko parakstu.  

                                                 
1 Šajā iepirkumā vārdi hidroloģiskie modeļi apzīmē gan hidroloģiskos, gan hidroģeoloģiskos modeļus, kas 

nepieciešami pilnas situācijas izpratnes un informācijas iegūšanai. 
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5.3.Piedāvājuma dokumentācijai jābūt izstrādātai un noformētai atbilstoši 2010.gada 

28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība”. 

 

 

6. Piedāvājuma derīguma termiņš  
Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa. 

 

7. Piedāvājuma apjoms.  
Pretendentam piedāvājums ir jāiesniedz par pilnu darbu apjomu.  

 

8. Iesniedzamie dokumenti 

8.1.Pieteikums Iepirkuma procedūrai / cenu aptaujai (Pielikums Nr. 2); 

8.2.Pilnvara, ja pretendentu pārstāv cita persona; 

8.3.Finanšu piedāvājums atbilstoši piedāvājuma formai (Pielikums Nr. 43); 

8.4.Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts (Pielikums Nr. 4); 

8.5.Pretendenta piedāvāto speciālistu CV (Pielikums Nr. 5). 

 

9. Prasības pretendentiem 

9.1.Pretendentam ir pieredze pēdējo piecu gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas 

brīdim vismaz 3 (trīs) hidroloģisko modeļu, hidroloģisko projektu vai hidroloģisko 

plūsmu aprēķinos. 

9.2.Pretendenta kopējais finanšu apgrozījums pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz divas 

reizes pārsniedz piedāvāto līguma cenu.  

9.3.Pretendenta rīcībā ir šādi speciālisti: 

9.3.1. Atbildīgais projekta vadītājs – augstākā inženiertehniskā izglītība; 

9.3.2. Hidroģeologs – augstākā inženiertehniskā izglītība, pēdējo 5 gadu laikā veikta 3 

(trīs) hidroģeoloģisko modeļu sagatavošana, pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir bijušas 

vismaz 3 (trīs) zinātniskās publikācijas par hidroģeoloģiju.  

 

10. Līguma izpildes termiņš 

Līguma izpildes termiņš ir ne vairāk kā 4 (četri) mēneši (vai 122 kalendārās dienas) no līguma 

(Pielikums Nr. 6) parakstīšanas dienas.  

 

11. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana 

11.1. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā 

norādītajām prasībām. Neatbilstoši piedāvājumi netiks vērtēti. 

11.2. Pasūtītājs pārbauda Pretendenta atbilstību izslēgšanas nosacījumiem. 

Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata 

pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 

11.2.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma 

pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas 

spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, 

krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai  

11.2.2. Līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, un no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais 

tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ir pagājuši mazāk kā 3 gadi 

līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai. 

11.2.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā 

pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba 



  
 

līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku 

personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, un no 

dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par 

sodu, ir pagājuši mazāk kā 18 mēneši līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. 

11.2.4. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību 

pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja 

iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot 

gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, 

Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda, un no dienas, kad stājies spēkā 

attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ir pagājuši mazāk 

kā 12 mēneši līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai. 

11.2.5. Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai 

tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam Pretendents 

būs likvidēts. 

11.2.6. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), 

ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro. 

11.2.7. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai 

vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju. 

11.2.8. Ja Pasūtītājs minēto informāciju nevarēs atrast publiskajās datu bāzēs, 

Pretendentam būs nepieciešams iesniegt minēto informāciju 3 (trīs) darba dienu 

laikā, pēc pieprasījuma saņemšanas no Pasūtītāja. 

11.3. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi attiecas uz: 

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

un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu 

iesniedz personu apvienība), 

b. Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstās. 

11.4. Komisija pārbauda pretendenta un personāla kvalifikāciju. 

11.5. Ja būs nepieciešama papildus informācijas par iesniegto piedāvājumu, tad tā 

būs jāsniedz 3 (trīs) darba dienu laikā, pēc pieprasījuma saņemšanas no Pasūtītāja. 

11.6. Ja piedāvājumā nav ietvertas visas prasības, komisija lemj par pretendenta 

turpmāko dalību iepirkumā. 

11.7. Ja piedāvājums neatbilst tehniskajā specifikācijā un nolikumā noteiktajām 

kvalifikācijas prasībām, tas tiek izslēgts no turpmākās vērtēšanas. 

 

12. Piedāvājuma vērtēšana 

12.1. Pēc tam, kad komisija ir pārbaudījusi pretendenta dokumentu atbilstību un 

pretendenta atbilstību noteiktajām prasībām, veic piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši 

nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.    

12.2. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto 

pretendentu, kas iesniedzis nolikuma prasībām pilnībā atbilstošu saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu, ko nosaka saskaņā ar šādiem kritērijiem, kas tiks 

aprēķināti punktu izteiksmē (maksimālais iegūstamo punktu skaits – 100): 

 

 

 

 

 

 



  
 

Nr. Vērtējuma 

apraksts 

Vērtējums 

(max. 

punktu 

skaits) 

Vērtēšanas kritēriji/punkti 

1. Pakalpojuma 

cena (C) 

55 Zemākā cena 

2.  Pakalpojuma 

izpildes laiks (T) 

15 Mazākais pakalpojuma izpildes laiks 

 

3. Izpildītā darba 

garantijas laiks 

(L) 

15 Ilgākais izpildīto darbu garantijas laiks. 

(Max garantijas laiks 36 mēneši.) 

4. Zaļas, ilgtspējīgas  

rīcības ievērošana 

(Z) 

15 4.1. Pretendents ikdienā šķiro atkritumus 

(papīru, baterijas, stiklu u.c.) – 3 punkts;  

4.2. Pretendents saziņai izmanto 

elektroniskos sakaru līdzekļus maksimāli 

ierobežojot papīra patēriņu – 5 punkti;  

4.3. Pretendents, veicot profesionālo 

darbību, uzturoties dabā, ievēro videi 

draudzīgus principus (teritorijas 

apmeklējuma laikā ir saudzīga attieksme 

pret apkārtējo vidi, biotopiem un 

ekosistēmām, netiek traucēti dzīvnieki 

un putni, netiek radīta antropogēnā 

slodze) - 7 punkti. 

Z=4.1+4.2+4.3 

 Kopā (V) 100 V=C+T+L+Z 

Punktus par piedāvāto cenu (C) komisija aprēķinās, izmantojot šādu formulu: 

 

 

 
 

                                                                          kur: 

Cmin – Zemākā piedāvātā cena no visiem piedāvājumiem.  

Cp  – Pretendenta piedāvātā cena. 

 

 Punktus par piedāvāto pakalpojuma izpildes laiku (T) komisija aprēķinās, izmantojot 

šādu formulu: 

 

      Tmin 

T = ----------------- * 15 

      Tp 

                                                                           

kur: 

Tmin – Zemākā piedāvātais pakalpojuma izpildes laiks no visiem piedāvājumiem.  

Tp  – Pretendenta piedāvātais pakalpojuma izpildes laiks. 

 

 

 

 

 



  
 

Punktus par izpildītā pakalpojuma garantijas laiku (L) komisija aprēķinās, izmantojot 

šādu formulu: 

      

      Lp 

L = ----------------- * 15 

      Lmax 

                                                                           

kur: 

Tmin – Zemākā piedāvātais pakalpojuma izpildes laiks no visiem piedāvājumiem.  

Tp  – Pretendenta piedāvātais pakalpojuma izpildes laiks. 

 

12.3. Vērtēšanu veic katrs iepirkuma komisijas loceklis individuāli.  

12.4. Gala vērtējums ir vidējais aritmētiskais no komisijas locekļu individuālajiem 

vērtējumiem.  

12.5. Vērtējot piedāvājumus, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto 

līgumcenu bez PVN. 

12.6. Par iepirkuma uzvarētāju tiek noteikts pretendents, kura piedāvājums ir 

saimnieciski visizdevīgākais, iegūstot augstāko vērtējumu (V), kas tiek aprēķināts pēc 

formulas:  

V=C+T+L+Z. 

12.7. Vērtēšanā tiks izmantota pretendenta piedāvājumā ietvertā informācija, 

iepirkuma komisijas locekļi, individuāli vērtējot piedāvājumus, pamato punktu 

samazinājumu.  

12.8. Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi, vai visi piedāvājumi neatbilst 

nolikuma prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu. 

 

13. Uzvarētāja pasludināšana  
13.1. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras / 

cenu aptaujas rezultātiem, Pretendentiem tiks nosūtīta rakstiska informācija par 

pieņemto lēmumu. 

13.2. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras / cenu aptaujas 

procedūras izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja netiek iesniegti piedāvājumi vai 

piedāvājuma izmaksas pārsniedz budžetā plānotos līdzekļus. 

 

 


