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N O L I K U M S

Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana

 Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) Interreg V-A Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta Nr.LLI - 306

„Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos,
izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus”(Open Landscape)

ietvaros

Iepirkuma identifikācijas 
Nr. EEZ/2018/01

Krāslava, 2018.gads



1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Biedrības  „Eiroreģions  „Ezeru  zeme””  organizētā  iepirkuma PIL  9.panta  kārtībā
„Ekspertu  pakalpojumu nodrošināšana”  (turpmāk  –  Iepirkums), identifikācijas  numurs:
EEZ/2018/01.
1.2. Pasūtītājs:

Biedrība „Eiroreģions „Ezeru zeme”, Brīvības iela 13, Krāslava, LV - 5601 
Reģ. nr. 40008058427
Tālruņa nr. 26315587, e-pasta adrese: inese.matisane79@gmail.com  
Kontaktpersona:  Inese  Matisāne,  tālr.  +371  26315587,  e-pasts:
inese.matisane79@gmail.com.

1.3. Iepirkumu veic ar Biedrības „Eiroreģions „Ezeru zeme” 2018.gada 10.augusta rīkojumu
Nr. 3-r „Par iepirkumiem Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) Interreg V-A Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta Nr.LLI - 306 „Dabas
daudzveidības  saglabāšana  LV-LT  pārrobežu  reģiona  mitrājos,  izmantojot  daudzveidīgus
apsaimniekošanas  pasākumus”  (Open  Landscape)  ietvaros”  izveidota  iepirkumu  komisija
(turpmāk – Iepirkuma komisija).
1.4.  Iepirkuma  priekšmets: Ekspertu  pakalpojumu  nodrošināšana  saskaņā  ar  Iepirkuma
tehnisko specifikāciju (nolikuma 3.pielikums). 
Iepirkums  tiek  veikts  Eiropas  reģionālās  attīstības  fonda  (ERAF)  Interreg  V-A Latvijas  –
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta Nr.LLI - 306 „Dabas
daudzveidības  saglabāšana  LV-LT  pārrobežu  reģiona  mitrājos,  izmantojot  daudzveidīgus
apsaimniekošanas pasākumus” (Open Landscape) ietvaros.
Pretendents  var  iesniegt  tikai  vienu  piedāvājuma  variantu,  var  iesniegt  savu  piedāvājumu
katrai no iepirkuma daļām vai abām kopā. 

1.5. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās:
1.daļa – Projekta sabiedrisko attiecību speciālista pakalpojums (CPV kods: 79416000-3;
papildus  kodi:  79416200-5;  79416100-4). Līguma  izpildes  termiņš  līdz  2020.gada
2.aprīlim. 
2.daļa –  Dabas  apsaimniekošanas  eksperta  pakalpojums  (CPV  kods:  90700000-4;
papildus kods: 90710000 – 7). Līguma izpildes termiņš līdz 2020.gada 2.aprīlim.

1.6. Līguma izpildes vieta: Biedrība „Eiroreģions „Ezeru zeme””, Brīvības iela 13, Krāslava,
LV-5601, Latvija.
1.7.  Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka
ņemot vērā viszemāko cenu.
1.8.  Piemērojamā  iepirkuma  metode: iepirkums  Publisko  iepirkumu  likuma  9.panta
noteiktajā kārtībā.
1.9. Iepirkuma dokumentācijas pieejamība:
Ieinteresētie  pakalpojuma sniedzēji  ar  Iepirkuma dokumentāciju  bez  maksas  var  iepazīties
klātienē - Eiroreģiona "Ezeru zeme" Latvijas birojā, Brīvības ielā 13, Krāslavā, darba dienās,
konkrētu laiku iepriekš saskaņojot ar šā nolikuma 1.2.apakšpunktā norādīto kontaktpersonu
vai Eiroreģiona "Ezeru zeme" mājaslapā www.ezeruzeme.lv sadaļā „Iepirkumi”.
1.10. Papildu informācijas sniegšana:
1.10.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī Iepirkuma Nolikuma noteikumu
pieņemšanu un atbildību par to izpildi. 
1.10.2. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas.
Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no Iepirkuma rezultāta. 
1.10.3. Visi nolikuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

2

mailto:inese.matisane79@gmail.com
http://www.ezeruzeme.lv/
mailto:inese.matisane79@gmail.com


1.10.4. Iepirkuma procedūras, līguma izpildes, informācijas apmaiņas darba valoda ir latviešu
valoda. 
1.10.3. Pretendents  ir  tiesīgs  prasīt  papildu  informāciju  par  Iepirkumu,  nosūtot  Iepirkuma
komisijai  adresētu  vēstuli  pa  pastu  uz  adresi,  kas  norādīta  Nolikuma 1.2.apakšpunktā vai
elektroniski: inese.matisane79@gmail.com.
1.11. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, vieta, laiks un kārtība:
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2018.gada 3.septembrim, plkst.16:00, nogādājot tos personīgi,
ar kurjeru vai nosūtot pa pastu.  Piedāvājumi, kas nonāks pie Pasūtītāja pēc norādītā termiņa,
netiks skatīti.  
Piedāvājumu  iesniegšanas  vieta:  Biedrība  „Eiroreģiona  "Ezeru  zeme"”  Latvijas  birojā,
Brīvības ielā 13, Krāslavā, darba dienās no plkst.9:00 līdz plkst.16:00. 
Pasta  adrese:  Biedrības  „Eiroreģiona  “Ezeru  zeme””  Latvijas  birojs,  Brīvības  iela  13,
Krāslava, LV-5601.

2. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar iepirkuma nolikumu, un tas ir atbildīgs par iesniegtā
piedāvājuma  atbilstību  Pasūtītāja  izvirzītajām  prasībām.  Iesniedzot  piedāvājumu,
Pretendents pilnībā akceptē visus nolikuma noteikumus un prasības. 

2.2. Piedāvājuma noformējumā jāietver šādi dokumenti:
2.2.1. titullapa, uz kuras norādīts pretendenta nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs

un Iepirkuma nosaukums;
2.2.2. pretendenta  pieteikums  dalībai  Iepirkumā,  kas  aizpildīts  atbilstoši  veidlapai

Nolikuma 1.pielikumā;
2.2.3. pretendenta kvalifikācijas dokumenti (sk. Nolikuma 3.punktu);
2.2.4. pretendenta  finanšu  piedāvājums,  kas  sagatavots  atbilstoši  Nolikuma

4.pielikumam.
2.3. Pretendentu  piedāvājumam  un  visiem  tam  pievienotajiem  dokumentiem  ir  jāatbilst

Dokumentu  juridiskā  spēka  likumam  un  Ministru  kabineta  noteikumiem  Nr.916
“Dokumentu  izstrādāšanas  un  noformēšanas  kārtība”.  Piedāvājums  jāsagatavo  valsts
valodā.  Ja  kāds  no  Pretendenta  iesniegtajiem  dokumentiem  nav  valsts  valodā,  tas
jānoformē  atbilstoši  Ministru  kabineta  2000.gada  22.augusta  noteikumos  Nr.291
“Kārtība,  kādā  apliecināmi  dokumentu  tulkojumi  valsts  valodā”  noteiktajai  kārtībai.
Piedāvājumi, kuru noformējums būtiski neatbilst noteiktajām prasībām, kā rezultātā nav
iespējama Piedāvājuma pieņemšana izvērtēšanai, netiks vērtēti.

2.4. Visiem  dokumentiem  jābūt  sagatavotiem  latviešu  valodā.  Svešvalodā  sagatavotiem
dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

2.5. Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām un tā sākumā jābūt titullapai (uz kuras
norādīts iepirkuma nosaukums, id. Nr. un Pretendenta nosaukums un rekvizīti) un satura
rādītājam.  Visiem  piedāvājuma  dokumentiem  jābūt  cauršūtiem.  Uz  pēdējās  lapas
aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, uz kuras
norādīts  cauršūto  lapu  skaits,  ko  ar  savu  parakstu  apliecina  pretendenta  pārstāvis.
Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un
iestarpinājumiem. Teksta un tabulu daļa nedrīkst būt cauršūta, visai informācijai jābūt
skaidri izlasāmai.

2.6. Pretendents  iesniedz  parakstītu  piedāvājumu.  Ja  piedāvājumu  iesniedz  Pretendentu
apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā
pārstāv attiecīgo Pretendenta apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas
atbildības sadalījumu.
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2.7. Pretendentam  jāiesniedz  1  (viens)  piedāvājuma  oriģināls  papīra  formātā  (ar  norādi
“Oriģināls),  1  (viena)  kopija  papīra  formātā  (ar  norādi  “Kopija”)  un  1  (viena)
piedāvājuma kopija elektroniskā formā (Word vai pdf formātā) USB zibatmiņā vai CD
diskā. Visi piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā
aploksnē.

2.8. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija: 

Pretendenta nosaukums,  

juridiskā adrese, tālruņa Nr. 

Biedrības „Eiroreģiona “Ezeru zeme”” 
Iepirkuma komisijai

Brīvības ielā 13, Krāslavā, LV-5601

Piedāvājums iepirkumam 

"Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana”

(iepirkuma identifikācijas Nr. EEZ/2018/01) 

Neatvērt līdz piedāvājumu termiņa iesniegšanas beigām.

2.9. Iepirkuma komisija  pieņem izskatīšanai  tikai  tos piedāvājumus, kas  noformēti  tā,  lai
piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.
Ja  piedāvājums  nav  noformēts  atbilstoši  Nolikumā  noteiktajam,  Iepirkuma  komisija
piedāvājumu atdod atpakaļ tā iesniedzējam un pretendenta piedāvājumu nereģistrē.

2.10. Piedāvājuma  cenā  ir  jābūt  iekļautām  visām  izmaksām,  kas  saistītas  ar  iepirkuma
dokumentācijā norādīto pakalpojumu veikšanu, tajā skaitā visus nodokļus (t.sk. darba
devēja sociālais nodoklis) un nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), izmaksas,
kas saistītas ar formalitāšu izpildi, kā arī citas izmaksas līdz darbu pilnīgai izpildei. 

2.11. Piedāvājumu atvēršanai nav paredzēta atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme.
2.12. Iesniegto piedāvājumu pretendents var grozīt tikai līdz Nolikuma 1.12.punktā  norādītā

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
2.13. Visi  jautājumi,  kas  nav  atrunāti  šajā  Nolikumā,  tiek  risināti  saskaņā  ar  Publisko

iepirkumu likuma noteikumiem.
2.14. Pretendents  piedāvājumu  var  iesniegt  par  vienu  vai  vairākām,  vai  visām iepirkuma

priekšmeta daļām.
2.15. Katrs  Pretendents  drīkst  iesniegt  tikai  vienu  piedāvājumu.  Ja  pretendents  iesniedz

vairākus piedāvājumus, tie visi ir atzīstami par nederīgiem. 

3. KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE
KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

Pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā juridiskā 
statusā, kas iesniegusi piedāvājumu, lai piedalītos Iepirkumā. Pretendentam, iesniedzot 
pieteikumu dalībai iepirkumā (1.pielikums), jānorāda pakalpojumu sniedzēju apvienības 
dalībnieki.
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Pretendentam  jāatbilst  šādām  pretendentu
kvalifikācijas prasībām:

Lai  pierādītu  atbilstību  Pasūtītāja
noteiktajām  kvalifikācijas  prasībām,
pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

3.1.  Pretendents  ir  fiziska  vai  juridiska
persona, vai šādu personu apvienība jebkurā
to kombinācijā,  kas attiecīgi  tirgū piedāvā
veikt  Nolikuma  prasībām  atbilstošu
ekspertu pakalpojumu nodrošināšanu.

3.1.1.Pretendentam  jāiesniedz  pieteikums
par  piedalīšanos Iepirkumā,  kas  sagatavots
atbilstoši  Nolikuma 1.pielikumā noteiktajai
veidlapai.

3.2.Pretendents  ir  reģistrēts  Latvijas
Republikas  Uzņēmumu  reģistra
Komercreģistrā  vai  līdzvērtīgā  reģistrā
ārvalstīs,  atbilstoši  attiecīgās  valsts
normatīvo aktu prasībām.

3.2.1.  Par  Latvijas  Republikas  (turpmāk  -
LR)  komercreģistrā  reģistrētiem
uzņēmumiem,  iepirkuma  komisija
pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājaslapā
www.ur.gov.lv par  pretendenta reģistrācijas
faktu. 
3.2.2.  Ārvalstu  uzņēmumiem  jāiesniedz
līdzvērtīgas  iestādes  citā  valstī  izsniegtas
reģistrācijas apliecības kopijas (izdrukas no
datu  bāzes),  ja  attiecīgā  valsts  paredz
izsniegt šādu dokumentu,  kas apliecina,  ka
pretendents ir  reģistrēts  normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā;
3.2.3.  Ja  piedāvājumu iesniedz  piegādātāju
apvienība,  tā  iesniedz  kopīgu  visu
dalībnieku  parakstītu dokumentu par dalību
iepirkumā. Pārējie pretendenta kvalifikāciju
apstiprinošie  dokumenti  iesniedzami  par
katru apvienības dalībnieku atsevišķi.
3.2.4. Dokuments, kas apliecina Pretendenta
pārstāvības  tiesības,  ja  piedāvājumu
parakstījusi  persona,  kurai  minētās  tiesības
nav reģistrētas LR Uzņēmumu reģistrā.

3.3.Pretendentam iepriekšējo  3  (trīs)  gadu
(2015.,  2016.,  2017.  un  2018.gads)  laikā
līdz  piedāvājuma  iesniegšanas  brīdim  ir
pieredze  vismaz  1  (vienas) līdzīga
pakalpojuma sniegšanā.

3.3.1. Pretendenta  sagatavota  informācija
atbilstoši  Nolikuma  5.pielikumam
“Pretendenta pieredzes apraksts”. 

3.3.2. Pakalpojumu  pieņemšanas  –
nodošanas  aktus,  vai  citus
alternatīvus  pieredzi  apliecinošus
dokumentus,  kas  pierāda  atbilstību
Nolikuma  3.3.  punktā  prasītai
pieredzei.

Ja pakalpojumi sniegti  citā valstī,  jāpievieno
apliecinoši  dokumenti,  kas  apliecinātu  un
nepārprotami  norādītu  nolikuma  3.3.punktā
izvirzīto prasību izpildi. 
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3.4. Pretendentam jānodrošina,  ka līguma
izpildē  piedalās  kvalificēts  un
pieredzējis  personāls.  Pretendenta
rīcībā ir atbilstoši resursi pakalpojuma
sniegšanai,  tai  skaitā  speciālists  ar
atbilstošu  izglītību  un  profesionālo
kvalifikāciju: 

3.4.1. Pretendentam  līguma  izpildei  ir
jānodrošina  Dabas
apsaimniekošanas eksperts, kuram
ir:

3.4.1.1. Vismaz 2.līmeņa augstākā izglītība
bioloģijā  vai  vides  zinātnēs,  ko  apliecina
piedāvājumam  pievienoto  izglītības
dokumentu kopijas;

3.4.1.2. vismaz 3 gadu iepriekšējā pieredze
dabas aizsardzībā;

3.4.1.3. izpratne par projektā paredzētajām
aktivitātēm un to specifiku;

3.4.1.4. pieredze pārrobežas projektu
īstenošanā;

3.4.1.5. pieredze  un  zināšanas  par
aizsargājamām  dabas  teritorijām
Latvijā  un  Lietuvā,  īpaši  Latgales
reģionā un pierobežā;

3.4.1.6.  prasme strādāt komandā;

3.4.1.7. teicamas  latviešu  un  angļu
valodas  zināšanas  (rakstiski  un
mutvārdos);

3.4.1.8. datorprasmes: MS Office.

3.4.2. Pretendentam  līguma  izpildei  ir
jānodrošina  Projekta  sabiedrisko
attiecību speciālists, kuram ir:

3.4.2.1. Pretendentam pēdējo 3 gadu
laikā  līdz piedāvājuma iesniegšanas
brīdim  ir  gūta  pieredze  līdzīgu
(vismaz  3  gadu  pieredze  darbā  kā
sabiedrisko  attiecību  speciālists)
pakalpojumu  sniegšanā  atbilstoši
Nolikuma  5.pielikumam
(Pretendenta pieredzes apraksts). 

3.4.2.2. Pretendents  pakalpojuma
sniegšanai  nodrošina  vismaz  1
speciālistu, kuram ir pieredze darbā

3.4.1. Dabas apsaimniekošanas eksperta un
projekta  sabiedrisko  attiecību  speciālista
profesionālās  darbības  pieredzes  apraksts,
saskaņā  ar  veidni  (Nolikuma  5.pielikums),
klāt  pievienojot  katra  speciālista  CV  (brīvā
formā) un dokumentus, kas pierāda atbilstību
Nolikuma  3.4.punktā  prasītai  pieredzei  un
izglītību apliecinošus dokumentus. 
3.4.2. Ja pieredzi apliecinošie darbi veikti citā
valstī, jāiesniedz dokumentu, kas apliecina šo
pieredzi un kvalifikāciju. 
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kā sabiedrisko attiecību speciālistam
un  ir  iegūta  vismaz  2.līmeņa
augstākā izglītība humanitārajās vai
sociālajā  zinātnēs,  lai  atbilstu
pakalpojuma  kvalitatīvai  izpildei.
Pretendents  apliecina  savu pieredzi
un  izglītību,  iesniedzot  CV  un
izglītības dokumentu kopijas.

3.5. Pretendents  var  balstīties  uz  trešo
personu  iespējām,  lai  izpildītu
prasības  attiecībā  uz  pretendenta
tehniskām un profesionālām spējām.

Ja  pretendents  balstās  uz  citu  personu
tehniskajām  un  profesionālajām  spējām,
tam jāpierāda pasūtītājam, ka tā rīcība būs
nepieciešamie resursi. 

NB!  Atbilstoši  Publisko  iepirkumu  likuma
46.panta  ceturtās  daļas  noteikumiem,
pretendents,  lai  apliecinātu  profesionālo
pieredzi  vai  pasūtītāja  prasībām  atbilstoša
personāla  pieejamību,  var  balstīties  uz  citu
personu  iespējām  tikai  tad,  ja  šīs  personas
veiks  pakalpojumus,  kuru  izpildei  attiecīgās
spējas ir nepieciešamas. 

3.5.1.  Pretendents  pierāda pasūtītājam, ka tā
rīcībā  būs  nepieciešamie  resursi,  iesniedzot
personu uz kuru iespējām pretendents balstās
apliecinājumu  vai  vienošanos  par
nepieciešamo  resursu  nodošanu  piegādātāja
rīcībā. Norādot, ka: 
3.5.1.1.  tam  būs  nepieciešamie  resursi,  uz
kuriem  pretendents  balstījies,  iesniedzot
piedāvājumu un, 
3.5.1.2. šie resursi pretendentam būs pieejami
visu iepirkuma līguma izpildes laiku, ka nodos
Pretendenta  rīcībā  līguma  izpildei
nepieciešamos  resursus  (norādot  konkrētus
darbus, kādi tiks nodoti līguma izpildes laikā),
gadījumā,  ja  ar  Pretendentu  tiks  noslēgts
iepirkuma līgums. 
Ja  personai,  kas  paraksta  apliecinājumu,
saskaņā  ar  Latvijas  Republikas  Uzņēmuma
reģistra  informāciju  nav  pārstāvības  tiesības,
tad klāt jāpievieno dokumentu, kas apliecina
šīs personas pārstāvības tiesības. 

3.5. Gadījumā, ja pretendents ir pakalpojuma sniedzēju apvienība, tad iesniedzot piedāvājumu,
pakalpojumu sniedzēju apvienība iesniedz arī dalībnieku parakstītu dokumentu (apliecinājumu
vai vienošanos), kas apliecina katra pakalpojumu sniedzēju apvienības dalībnieka uzņemtās
konkrētās saistības  attiecībā uz šā Iepirkuma realizāciju  un piedalīšanos Iepirkuma līguma
izpildē un atbildības sadalījumu.
3.6. Ja pretendents ir pakalpojuma sniedzēju apvienība, tad pakalpojuma sniedzēju apvienība
iesniedz apliecinājumu,  ka gadījumā, ja pakalpojuma sniedzēju apvienība tiks noteikta  par
uzvarētāju šajā Iepirkumā,  10 (desmit)  darba dienu laikā pakalpojuma sniedzēju apvienība
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību ar pilnu
atbildību  katram  no  biedriem vai  normatīvajos  aktos  noteiktā  kārtībā  noslēgs  sabiedrības
līgumu. 
3.7. Ja pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikumā
noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pretendentam ir pienākums pierādīt Pasūtītājam, ka viņa
rīcībā  būs  nepieciešamie  resursi,  iesniedzot  šīs  personas  un  pretendenta  parakstītu
apliecinājumu  vai  vienošanos  par  sadarbību  un/vai  resursu  nodošanu  pretendenta  rīcībā
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Līguma izpildei.
3.8. Pretendenti, kuri neatbildīs šā Nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām, tiks noraidīti, un
to iesniegtie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.

4. PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAI IESNIEDZAMIE
DOKUMENTI

4.1. Finanšu piedāvājuma izvērtēšanai:

Aizpildīts finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 4.pielikumam. Finanšu
piedāvājumā  norādītajās  cenās jāiekļauj  visas  izmaksas,  kas  attiecas  un  ir  saistītas  ar
Iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā visi ar ekspertu pakalpojumu nodrošināšanu saistītie
izdevumi  un  visi  Latvijas  Republikas  normatīvajos  aktos  paredzētie  nodokļi,  izņemot
PVN. Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītajai pakalpojuma cenai jābūt izteiktai euro.
Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītajai pakalpojuma cenai ir jābūt nemainīgai visā
līguma darbības laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi
nevar  būt  par  pamatu  cenas  izmaiņām,  un  šo  procesu  radītās  sekas  pretendentam  ir
jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot finanšu piedāvājumu.

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI

Komisija, izvērtējot saņemtos piedāvājumus: 
5.1.  pārbaudīs piedāvājumu atbilstību nolikumā  noteiktajām prasībām. Par atbilstošiem tiks
uzskatīti  tikai  tie  piedāvājumi,  kuri  atbilst  visām  pretendentam  izvirzītajām  prasībām.
Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti; 
5.2.  pārbaudīs  piedāvājumu  atbilstību  tehniskajām  specifikācijām.  Neatbilstošie  tehniskie
piedāvājumi tiks noraidīti; 
5.3.   novērtēs  un  salīdzinās  tikai  to  pretendentu   finanšu  piedāvājumus,  kuri  ir  atzīti  par
atbilstošiem  pēc būtības saskaņā ar nolikumu.  Piedāvājumos, kuri pēc būtības tiks atzīti par
atbilstošiem,  Komisija  pārbaudīs,  vai  nav  pieļautas  aritmētiskas  kļūdas.  Ja  finanšu
piedāvājumā konstatēta  aritmētiskā  kļūda,  iepirkumu  komisija  to  labos  atbilstoši  Publisko
iepirkumu likuma 41.panta devītās daļas regulējumam;
5.4. Komisija, ievērojot Publisko iepirkuma likuma 9.panta devītajā daļā minētos nosacījumus,
attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī attiecībā uz
šī pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst paziņojumā  par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām
prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pārbaudīs
sekojošu apstākļu neesamību:
5.4.1.  pasludināts  maksātnespējas  process  (izņemot  gadījumu,  kad maksātnespējas  procesā
tiek piemērots uz parādnieka maksātnespējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums) apturēta
tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
5.4.2.  ievērojot  Valsts  ieņēmumu  dienesta  publiskās  nodokļu  parādnieku  datubāzes  un
Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir
konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā,  kad tiek pieņemts
lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā
tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz
150 euro;
5.4.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona un darbinieks),
iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts  ir saistīts  ar pretendentu PIL 25.panta pirmās un
otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un Pasūtītājam nav iespējams
novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem. 
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Komisija izslēdz no dalības iepirkumā pretendentu, ja tiek konstatēts,  ka  uz to attiecas
kāds no 5.4.1., 5.4.2. vai 5.4.3. apakšpunktā minētajiem apstākļiem;
5.5.  No  piedāvājumiem,  kas  atbilst  Nolikumā  noteiktajām  prasībām,  komisija  izvēlas
saimnieciski   visizdevīgāko   piedāvājumu.  Saimnieciski  visizdevīgākā  piedāvājuma
noteikšanas kritērijs ir viszemākā cena. 
5.6.  Piedāvājumu  atvēršana,  vērtēšana  un  lēmumu  pieņemšanu  Iepirkumu  komisija  veic
slēgtās  sēdēs.  Protokoli,  kas  atspoguļo  iepirkuma  norisi,  iepirkuma  dokumenti,  izņemot
piedāvājumus,  ir  vispārpieejama  informācija.  Pasūtītājs  iepriekš  minēto  dokumentu
izsniegšanu nodrošina trīs  darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas dienas.
Pasūtītājs neizsniedz protokolus, kamēr notiek piedāvājumu vērtēšana. 

6. LĒMUMA IZZIŅOŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA
6.1.  Iepirkuma  komisija  pieņem  lēmumu  par  līguma  slēgšanu  ar  Pretendentu,  kura
piedāvājums  atbilst  nolikumā  minētajām  prasībām  un  ir  saimnieciski  visizdevīgākais.
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijs ir viszemākā cena. 
6.2.  Trīs  darba  dienu  laikā  pēc  lēmuma  pieņemšanas  visi  pretendenti  tiks  informēti  par
pieņemto lēmumu. 
6.3. Pasūtītājs ar izraudzīto Pretendentu slēgs līgumu, pamatojoties uz Pretendenta iesniegto
piedāvājumu un saskaņā ar šī nolikuma noteikumiem.
6.4. Ja par iepirkuma uzvarētāju tiks atzīta piegādātāju apvienība, tās pienākums ir 10 (desmit)
darba  dienu  laikā  skaitot  no   dienas,  kad  paziņoti  iepirkuma  rezultāti,  izveidot
personālsabiedrību,  reģistrējot  to  normatīvajos  aktos  noteiktajā  kārtībā Latvijas  Republikas
Uzņēmumu reģistrā  vai  līdzvērtīgā  iestādē  ārvalstīs  un  iesniegt  Pasūtītājam dokumentu  ar
nepieciešamo informāciju līguma slēgšanai.
6.5. Izraudzītajam Pretendentam iepirkuma līgums jāparaksta ne vēlāk kā divu darba dienu
laikā pēc attiecīga uzaicinājuma saņemšanas (pielikums Nr.6).

7. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Iepirkumu komisijas locekļi rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un uz šī likuma
pamata  pieņemtajiem  normatīvajiem  aktiem,  kā  arī  atbild  par  šī  likuma,  normatīvo  aktu
ievērošanu.
7.2. Iepirkuma komisijai ir tiesības:
7.2.1.  pieprasīt,  lai  Pretendents rakstiski  precizē informāciju par  savu piedāvājumu,  kā arī
uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, ja tas nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai. 
7.2.2.  veikt labojumus Pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas kļūdas un
atteikties no piedāvājuma izskatīšanas, ja Pretendents nepiekrīt kļūdu labojumam.
7.2.3. pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu kvalifikācijas un
piedāvājumu atbilstības pārbaudes, kā arī piedāvājumu vērtēšanas procesā;
7.2.4. gadījumā, ja pretendents, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt
Iepirkuma  līgumu,  izvēlēties  slēgt  Iepirkuma  līgumu  ar  nākamo  pretendentu,  kura
piedāvājums  ir  ar  nākamo zemāko  cenu,  un  uz  kuru  neattiecas  PIL 9.panta  astotajā  daļā
minētie izslēgšanas nosacījumi, kā arī, kura piedāvājums atbilst šajā Nolikumā noteiktajām
prasībām, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
7.2.5. jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
7.3. Iepirkuma komisijai ir pienākumi:
7.3.1. izskatīt un izvērtēt saskaņā ar nolikumu iesniegtos Pretendentu piedāvājumus;
7.3.2.  neizpaust  iesniegto  piedāvājumu  un  citu  materiālu  saturu,  izņemot  gadījumus,  kas
paredzēti normatīvajos aktos;
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7.3.3. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 
tiem;
7.3.4. pēc ieinteresēto personu pieprasījuma sniegt informāciju par šo Nolikumu.

8. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1.  Pretendenta  pienākums  ir  rūpīgi  iepazīties  ar  iepirkuma  nolikumā  minētajiem
nosacījumiem,  sagatavot  piedāvājumu  atbilstoši  Nolikuma  prasībām,  sniegt  Pasūtītājam
patiesu  informāciju,  segt  visas  izmaksas,  kas  saistītas  ar  piedāvājuma  sagatavošanu  un
iesniegšanu.

8.2. Pretendentam  ir  pienākums  rakstveidā  iepirkuma  komisijas  noteiktajā  termiņā  sniegt
papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

8.3. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkuma
likuma 9.  panta noteikumi,  un kas uzskata,  ka ir  aizskartas tā  tiesības  vai ir  iespējams šo
tiesību  aizskārums,  ir  tiesīgs  pieņemto  lēmumu  pārsūdzēt  tiesā  likumā  noteiktajā  kārtībā.
Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

8.4.  Pretendentam  ir  tiesības  pieprasīt  papildu  informāciju  par  Nolikumā  iekļautajiem
nosacījumiem, pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt, papildināt vai atsaukt
iesniegto piedāvājumu.

9. INFORMĀCIJA PAR LĪGUMU

9.1. Pasūtītājs  slēdz  Iepirkuma  līgumu  ar  Iepirkuma  komisijas  izraudzīto  pakalpojuma
sniedzēju.

9.2. Ievērojot  vienlīdzīgas  attieksmes  principu  pret  pretendentiem,  Pasūtītājs  slēdz
Iepirkuma  līgumu  atbilstoši  Iepirkuma  dokumentos  paredzētajiem  piedāvājumā
iekļautajiem nosacījumiem, kā arī neveic Iepirkuma līgumā grozījumus, kas varētu radīt
vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem pārkāpumu.

9.3. Iepirkuma līgumu sagatavo Pasūtītājs un iesniedz tam pretendentam, par kuru Iepirkuma
komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu.

9.4. Līguma  finansējuma  avots:  no  Biedrības  “Eiroreģions  “Ezeru  zeme””  un  Latvijas-
Lietuvas Programmas projekta līdzekļiem.

9.5. Ja Iepirkumā izraudzītais  pretendents  nenoslēdz  Iepirkuma līgumu ar  Pasūtītāju,  tiek
uzskatīts, ka viņš ir atteicies no Iepirkuma pildīšanas, un Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt
lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš ir iesniedzis saimnieciski
visizdevīgāko  piedāvājumu.  Saimnieciski  visizdevīgākā  piedāvājuma  kritērijs  ir
viszemākā piedāvājuma cena. 

10. NOLIKUMA PIELIKUMI

1. pielikums – “Pieteikums dalībai iepirkumā” (veidlapa);
2. pielikums – “Citām personām nododamo darbu saraksts”;

3. pielikums – “Tehniskā specifikācija”;
4. pielikums – “Finanšu piedāvājuma vēstule”;
5. pielikums – “Pretendenta pieredzes apraksts”;
6. pielikums  - “Iepirkuma līguma projekts”.
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1.pielikums
Iepirkumam “Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana”

id. Nr. EEZ/2018/01

Pieteikums dalībai iepirkumā
„Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana” 

1. Informācija par pretendentu 

1.1. Pretendenta nosaukums/vārds, uzvārds: 
1.2. Reģistrācijas Nr./personas kods: 
1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:
1.4. Juridiskā adrese/deklarētā adrese: 
1.5. Adrese korespondencei (tajā skaitā Iepirkuma komisijas lēmumu saņemšanai): 
1.6. Tālruņa Nr.: 
1.7. E-pasta adrese: 
1.8. Faksa Nr.: 
1.9. Vispārīgā interneta adrese: 
1.10. Kontaktpersona, tālruņa Nr., e-pasta adrese: 
1.11. Norēķinu konta Nr.: 
1.12. Banka:
1.13. Bankas kods:
2.  Saskaņā  ar  Biedrības  “Eiroreģions  “Ezeru  zeme”  iepirkuma  „Ekspertu  pakalpojumi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. EEZ/2018/01) (turpmāk – Iepirkums) nolikumu, apliecinu, ka:
2.1. vēlos piedalīties Iepirkumā, apņemos sniegt eksperta pakalpojumus, ievērojot Iepirkuma
nolikumā un Iepirkuma līguma projektā noteiktās prasības;
2.2.  nolikumā un tā  pielikumos ietvertie  nosacījumi ir  skaidri  un saprotami,  iebildumu un
pretenziju nav;
2.3.  garantēju  savā  piedāvājumā ietverto  ziņu  un piedāvāto  saistību  izpildīšanu Iepirkuma
līguma slēgšanas gadījumā;
2.4. uzņemos pilnu atbildību par piedāvājuma dokumentu komplektāciju un apliecinu tajos
ietvertās informācijas patiesumu un atbilstību nolikuma prasībām;
2.5.  piedāvājums  ir  spēkā  līdz  Iepirkuma  līguma  noslēgšanai  un  visā  Iepirkuma  līguma
darbības laikā;
2.6. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
Informācija  par  to,  vai  pretendenta  uzņēmums un tā  piesaistītā  apakšuzņēmēja  uzņēmums
atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam _____________________________________.

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):
_________________________                _______________        _________________ 

 /vārds, uzvārds/                /amats/                            /paraksts/    

____________________ 2018.gada ___.________________
            /vieta/  /datums/
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2.pielikums 
Iepirkumam “Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana”

nolikumam
id. Nr. EEZ/2018/01

CITĀM PERSONĀM NODODAMO DARBU SARAKSTS 
“Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana”

(aizpilda, ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus vai balstās uz personas iespējām, lai
apliecinātu, atbilstību kvalifikācijas prasībām)

Apakšuzņēmēja/personas, uz
kuras iespējām pretendents

balstās kvalifikācijas
apliecināšanai nosaukums,

reģistrācijas numurs, adrese
un kontaktpersona

Apakšuzņēmējam
nododamo darbu apjoms

(% no līguma kopējās
cenas)

Līdzatbildība par
Iepirkuma līguma

izpildi

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________             
 /vārds, uzvārds/                /amats/                            /paraksts/    

____________________ 2018.gada ___.________________
            /vieta/  /datums/
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3.pielikums
Iepirkumam “Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana”

id. Nr. EEZ/2018/01

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
“Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana”

1. PAKALPOJUMA MĒRĶIS:
1.1. Nodrošināt  Ekspertu pakalpojumus projekta „Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT

pārrobežu  reģiona  mitrājos,  izmantojot  daudzveidīgus  apsaimniekošanas
pasākumus”/Open Landscape” / projekta Nr. LLI – 306” ietvaros, saskaņā ar  līguma un
pasūtītāja prasībām.

2. DARBA UZDEVUMS UN PRASĪBAS PAKALPOJUMU IZPILDEI:

2.1. Pretendentam jānodrošina projekta „Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu
reģiona  mitrājos,  izmantojot  daudzveidīgus  apsaimniekošanas  pasākumus”/Open
Landscape” / projekta Nr. LLI – 306” īstenošana, kas ietver sekojošus pakalpojumus:

2.1.1. Projekta sabiedrisko attiecību speciālista pakalpojumi; 
2.1.2. Dabas apsaimniekošanas eksperta pakalpojumi.
2.2. Pakalpojuma sniedzēja galvenie pienākumi Projekta īstenošanas laikā:

1.daļa - Projekta sabiedrisko attiecību speciālista pakalpojuma ietvaros

Vispārējās pakalpojuma prasības:
- Visos  Projekta  publicitātes  materiālos  norādīt  Projekta  identifikācijas  numuru,

Projekta nosaukumu, ievērot Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas vizuālās
identitātes prasības;

 Nodrošināt efektīvu Projekta publicitāti, komunikāciju ar projekta partneriem ar mērķi
sasniegt Projekta plānoto mērķi;

 Piedalīties  projekta  darba  grupas  un  vadības  grupas  sanāksmes,  veikt  sanāksmju
protokolēšanu, fotogrāfiju uzņemšanu;

 Sagatavot preses relīzes par projektu, par projekta aktivitātēm, par projekta īstenošanas
gaitu un nosūtīt tās masu mēdijiem;

 Veikt projekta informācijas izvietošanu, tās aktualizāciju sociālajos tīklos;
 Piedalīties projekta komunikācijas plāna izstrādē;
 Izstrādāt apmācību semināru grafiku un programmu, apmācību brauciena plānošana,

programmas  izstrāde,  gatavošanās  projekta  noslēdzošai  konferencei  –  programmas
izstrāde, ielūgumu izsūtīšanai ieinteresētajām pusēm, informācijas sagatavošana masu
medijiem.

 Izveidot projekta sadaļu mājas lapā: www.ezeruzeme.lv un ievietot mājas lapā aktuālo
informāciju par projekta aktivitātēm, kā arī informācijas ievietošana un aktualizēšana
programmas mājas lapā;

 Sagatavot tekstu projekta informatīvajam banerim, A3 plakātam, projekta publicitātes
materiāliem: bukletam (3 dažādi bukleti 600 eksemplāros), nodrošināt to pasūtīšanu
tipogrāfijā un brošūrai (elektroniskā brošūra 600 USB);

 Sekot līdzi, lai projekta partneri sagatavotu visas projektā noradītās publikācijas: 12
raksti, 2 preses relīzes;
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 Nodrošināt  Projekta  atbilstību  vizuālās  identitātes  prasībām.  Projekta  ietvaros
organizētajos  informācijas  un  komunikācijas  pasākumos,  ikvienā  dokumentā,  kas
attiecas  uz  projekta  īstenošanu,  kas  paredzēts  sabiedrībai  un  projekta  dalībniekiem
iekļauta  atsauce  uz  ERAF  atbalstu,  saskaņā  ar  “Eiropas  savienības  fondu  2014-
2020.gada  plānošanas  perioda  publicitātes  vadlīnijas  Eiropas  Savienības  fondu
finansējuma saņēmējiem” (http://latlit.eu/how-to-implement/publicity/) 

 Veikt  citas  nepieciešamās  darbības  saskaņā  ar  Vienošanos  par  Eiropas  Savienības
fonda  projekta  īstenošanu.  Vienošanās  noteikto  pienākumu  izpildei  izmantot
Sadarbības iestādes tīmekļa vietnē  www.latlit.eu  pieejamās metodisko materiālu un
veidlapu aktuālās versijas.

 Projekta  sabiedrisko  attiecību  speciālista  pakalpojuma  ietvaros  noslēdzamā  līguma
maksimālais izpildes laiks – 19 mēneši no līguma noslēgšanas datuma, bet ne ilgāk kā
līdz 2020.gada 2.aprīlim.

 Projekta  sabiedrisko  attiecību  speciālista  pakalpojuma  ietvaros  noslēdzamā  līguma
izpildes vieta – Krāslava, LV-5601.

2.daļa - Dabas apsaimniekošanas eksperta pakalpojumu ietvaros

 Piedalīšanās ziņojuma sagatavošanā par mitrāju biotopu daudzveidības, izplatības un
statusa novērtējumu projekta pilot-teritorijās: Pelēču ezera purvā un Supes purvs;

 Dalība sanāksmēs ar ieinteresētajām pusēm dabas aizsardzības plāna izstrādē (Pelēču
purvs, Supes purvs): dabas aizsardzības plāna publiskā apspriešana, uzraudzības grupu
sanāksmes;

 Ieteikumu  sagatavošana  un  piedalīšanās  kopīgā  ziņojuma  izstrādē  par  mitrāju
kartēšanas metodēm;

 Piedalīties  speciālistu  seminārā,  izstrādāt  semināra  programmu  un  sagatavot
prezentāciju par ieteicamajām mitrāju kartēšanas metodēm;

 Ziņojuma sagatavošana  par  mitrāju  biotopu apsaimniekošanas  rīkiem,  sistēmām un
pasākumiem. Nepieciešams izstrādāt 2 ziņojumus: vienu ziņojumu par maza apjoma
(līdz 1 ha) mitrāju privātā teritorijā un otru ziņojumu par liela apjoma mitrāju valsts vai
pašvaldības teritorijā. Ziņojumu kopsavilkumu ir nepieciešams sagatavot angļu valodā;

 Sagatavot  darba  uzdevumu  mitrāja  (Pelēču  ezera  purva)  apsaimniekošanas,
sakārtošanas darbiem, veikt pilotteritorijas uzraudzību, kad tiek veikti mitrāju (Pelēču
ezera  purva)  uzlabošanas,  sakārtošanas  darbi,  sniegt  pakalpojuma  sniedzējiem
nepieciešamos ieteikumus;

 Organizēt  un  piedalīties  3  dienu  mācību  braucienā  par  aizsargāto  dabas  teritoriju
apsaimniekošanu  Latvijā,  sniegt  prezentāciju  mācību  brauciena  dalībniekiem  par
labākajiem Latvijas piemēriem mitrāju apsaimniekošanā;

 Projekta  noslēdzošā  konferencē  piedalīties  ar  prezentāciju  par  mitrāju
apsaimniekošanu,  par  pilotteritoriju  apsaimniekošanas  rezultātiem.  Sagatavot  un
prezentēt par projekta vispārīgajiem rezultātiem un ieguvumiem projekta noslēdzošajā
konferencē. 

 Piedalīšanās  rokasgrāmatas  sagatavošanā  par  mitrāju  apsaimniekošanas  praksi,
izstrādāt rokasgrāmatas sadaļu par komunikāciju ar ieinteresētajām pusēm;

 Elektroniskās brošūras teksta un informācijas sagatavošana, informācijas sagatavošana
bukletam;

 Piedalīties projekta darba grupas un vadības grupas sanāksmes;
 Dabas  apsaimniekošanas  eksperta  pakalpojuma  ietvaros  noslēdzamā  līguma
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maksimālais izpildes laiks – 19 mēneši no līguma noslēgšanas datuma, bet ne ilgāk kā
līdz 2020.gada 2.aprīlim.

 Dabas apsaimniekošanas eksperta pakalpojuma ietvaros noslēdzamā  līguma izpildes
vieta – Krāslava, LV-5601.

2.3. Materiālais nodrošinājums 
2.3.1. Pretendentam  jānodrošina  visu  Pakalpojuma  sniegšanai  un  speciālistu  darbam

nepieciešamo  tehnisko  nodrošinājumu:  nepieciešamo  datoraprīkojumu,  licencētu
programmatūru,  kancelejas  preces,  ātri  nolietojamo inventāru,  sakaru pakalpojumus
u.c. 

2.3.2. Izpildītājam jāiekļauj piedāvājuma cenā administratīvie izdevumi,  tādi kā transporta
izdevumi, ceļošanas, apmešanās izmaksas, dienas naudas, un citi izdevumi, kas rodas,
lai nodrošinātu darba izpildi atbilstoši noteiktajām prasībām. 

2.3.3. Pasūtītājs nodrošina telpas tikšanās reizēm ar Biedrības speciālistiem.

2.4. Pakalpojuma sniegšanas termiņš
2.4.1. Eksperta pakalpojumi jānodrošina laika periodā no līguma noslēgšanas līdz 2020.gada

2.aprīlim.  Pakalpojuma  līguma  izpildes  termiņš  var  tikt  pagarināts,  ja  Projekta
īstenošanas termiņš tiks pagarināts.

2.4.2. Pakalpojuma  izpildes  ietvaros  sagatavotie  dokumenti  vai  informācija  pirms  tās
parakstīšanas  vai  sniegšanas  institūcijās  jāsaskaņo ar  Pasūtītāju vai  tā  pārstāvi,  kas
norādīts līgumā.

2.5. Pakalpojuma sniegšanas vieta
2.5.1. Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Latvija, Lietuva;
2.5.2. Pakalpojuma sniegšanā iesaistītie eksperti var darboties Pakalpojuma sniedzēja telpās,

nodrošinot iespēju ierasties uz Pasūtītāja organizētajām sanāksmēm un darba grupām
Krāslavā, Brīvības iela 13. Pasūtītāja organizētās sapulces un darba grupas var notikt arī
citā saskaņotā vietā Latgales reģionā. 

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________             
 /vārds, uzvārds/                /amats/                            /paraksts/    

____________________ 2018.gada ___.________________
            /vieta/  /datums/
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4.pielikums
Iepirkumam “Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana”

id. Nr. EEZ/2018/01

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 “Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana”

IEPIRKUMAM  NR. EEZ/2018/01

1. Ziņas par pretendentu
Pretendenta nosaukums Pretendneta rekvizīti

2. Kontaktpersona
Vārds, uzvārds
Adrese
Tālr./fax
e- pasta adrese

3. Piedāvājums
Mēs  piedāvājam  Tehniskajā  specifikācijā  noteiktos  ekspertu  pakalpojumus  veikt  iepirkuma
dokumentos norādītajā kārtībā un termiņos par sekojošu cenu:

Iepirkuma līguma nosaukums Cena (euro) bez PVN
1.daļa. Projekta sabiedrisko attiecību speciālista pakalpojums.
2.daļa. Dabas apsaimniekošanas eksperta pakalpojums.

_______________________________________________________________________;
(piedāvājuma cena euro vārdiski bez PVN I daļai)

_______________________________________________________________________.
(piedāvājuma cena euro vārdiski bez PVN II daļai)

4.  Piedāvājuma spēkā esamības termiņš 
      Šis piedāvājums ir spēkā 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

5. Mēs apliecinām:
- līguma  izpildes  tiesību  piešķiršanas  gadījumā  parakstīsim  līgumu  šī  iepirkuma  Nolikumam
pievienotajā redakcijā un izpildīsim visus līguma nosacījumus;
- mūsu sniegtās ziņas ir patiesas.

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________             
 /vārds, uzvārds/                /amats/                            /paraksts/   

____________________ 2018.gada ___.________________
            /vieta/  /datums/
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5.pielikums
Iepirkumam “Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana”

id. Nr. EEZ/2018/01

Pretendenta pieredzes apraksts
“Ekspetu pakalpojumu nodrošināšana”

Apliecinām, ka iepriekšējo trīs gadu laikā (2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gadā līdz
piedāvājumu iesniegšanai) esam snieguši sekojošus eksperta pakalpojumus, noslēdzot šādus
pakalpojuma un/vai darba līgumus:

Nr.

p.k.

Pasūtītāja
nosaukums,

reģistrācijas Nr.,
kontaktpersona,
tālrunis, e-pasts

Līguma nosaukums un
darbības laiks (no –

līdz)

Izpildītāja sniegtie
pakalpojumi

1.

2.

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________             
 /vārds, uzvārds/                /amats/                            /paraksts/    

____________________ 2018.gada ___.________________
            /vieta/  
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6.pielikums
Iepirkumam “Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana”

id. Nr. EEZ/2018/01

PROJEKTS

LĪGUMS 
Par ekspertu pakalpojumu sniegšanu

<Līguma parakstīšanas vieta>                                               <gads>.gada<datums>. <mēnesis>

Biedrība  “Eiroreģions  “Ezeru  zeme”,  reģistrācijas  Nr.  40008058427,  kuru  pārstāv
____________________________________,  kura rīkojas  saskaņā ar  Statūtiem, turpmāk šā
līguma tekstā saukts “PASŪTĪTĀJS”, no vienas puses, un
<Izpildītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tā <pilnvarotās personas
amats,  vārds,  uzvārds>  personā,  kura  rīkojas  saskaņā  ar  <pilnvarojošā  dokumenta
nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts “IZPILDĪTĀJS”, no otras puses, 

pamatojoties  uz  iepirkuma  „Ekspertu  pakalpojumu  nodrošināšana”  (Eiropas  reģionālās
attīstības fonda (ERAF) Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2014.  –  2020.gadam  projekta  Nr.  LLI  -  306  “Dabas  daudzveidības  saglabāšana  LV-LT
pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (Open
Landscape) ietvaros), identifikācijas Nr. EEZ/2018/01 rezultātiem (_______lēmums, protokols
nr.___), turpmāk tekstā „Iepirkums” un iesniegto piedāvājumu,
abi  kopā turpmāk saukti  –  „Puses”,  bet  atsevišķi  –  „Puse”,  izsakot  savu brīvo gribu bez
viltus, spaidiem un maldības, noslēdz šāda satura līgumu, tekstā – Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs  uzdod  un  Izpildītājs  apņemas  sniegt  ekspertu  pakalpojumus Eiropas
reģionālās  attīstības  fonda  (ERAF)  Interreg  V-A  Latvijas  –  Lietuvas  pārrobežu
sadarbības  programmas  2014.  –  2020.gadam  projekta  Nr.  LLI  -  306  “Dabas
daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus
apsaimniekošanas  pasākumus”  (Open  Landscape)  ietvaros) (turpmāk  -  “Projekts”),
turpmāk  –  Pakalpojums,  Projektā  paredzēto  pasākumu  izpildes  laikā,  līdz  Projektā
paredzēto pasākumu pilnīgai pabeigšanai  saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko specifikāciju
(1.pielikums), Finanšu piedāvājumu (2.pielikums) un spēkā esošiem normatīviem aktiem. 

1.2. Līguma 1.1.punktā minētie pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 
1.3. Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzpildītājam par sniegtajiem Pakalpojumiem atbilstoši šī

Līguma nosacījumiem

2. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
2.1. Atbilstoši Izpildītāja Finanšu piedāvājumam (2.pielikums) par kvalitatīvu un pilnīgu

Līgumā noteikto Pakalpojumu sniegšanu kopējā Līgumcena ir EUR _______(____ euro
un ___ centi)  un pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) _______
EUR (________  euro un 00 centi), kas kopā ir ____ EUR (___  euro un __  euro centi)
(turpmāk – Līgumcena). 
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2.2. Līgumcena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta, t.sk., ja mainās kopējā
Projekta  vērtība, pagarinās Projekta ieviešanas termiņš vai tiek veiktas izmaiņas Projektā.

2.3. Pasūtītājs norēķinās  ar  Izpildītāju par  iepriekšējā  mēnesī  kvalitatīvi  un  savlaicīgi
sniegtajiem Pakalpojumiem pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējās parakstīšanas.  

2.4. Ikmēneša maksājumu EUR _________ (<summa vārdiem>) apmērā Pasūtītājs veic
20  (divdesmit)  darba  dienu  laikā  pēc  Izpildītāja  sagatavotā  Līguma  noteikumiem
atbilstoša rēķina saņemšanas. Pamats rēķina izrakstīšanai un samaksas veikšanai ir Pušu
parakstīts Akts.

2.5. 10 (desmit) darba dienu laikā no Akta saņemšanas Pasūtītājs izskata Aktu un paraksta
to  vai  minētajā  termiņā  rakstiski  iesniedz  Izpildītājam  pretenziju,  ja  Pakalpojums  ir
sniegts nekvalitatīvi vai neatbilst šī Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, vai
Aktā  ir  neprecizitātes.  Šādā  gadījumā  Izpildītājam  ir  pienākums  Pasūtītāja  pretenzijā
norādītajā  termiņā  novērst  norādītās  neatbilstības  un  nepilnības  un  atkārtoti  iesniegt
Pasūtītājam saskaņošanai Aktu.

2.6. Pasūtītājs veic ikmēneša maksājumu atbilstoši Izpildītāja izrakstītajam rēķinam, kurā
norādīti:

2.6.1. akta numurs un datums, par kuru tiek izrakstīts rēķins;
2.6.2. iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;
2.6.3. iepirkuma līguma numurs un datums;
2.6.4. Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) Interreg V-A Latvijas – Lietuvas

pārrobežu  sadarbības  programmas  2014.  –  2020.gadam,  projekta  Nr.
____________.

2.7. Līguma  2.6.  punkta  prasību  neievērošanas  gadījumā  Pasūtītājs  patur  tiesības
neapmaksāt rēķinus līdz minēto prasību izpildei.

2.8. Ja Līgumā noteikto Pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu
iemeslu dēļ, tad Puses sastāda Aktu par faktiski saņemtajiem Pakalpojumiem, konstatējot
tajā  saņemto  Pakalpojumu apjomu,  uz  Līguma  pārtraukšanas  brīdi  Izpildītāja  faktiski
izpildītajam darbu apjomam.

2.9. Par rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz
Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.

2.10. Gadījumā,  ja  Līguma  darbības  laikā  tiek  ieviestas  izmaiņas  Latvijas  Republikas
normatīvajos  aktos  par  nodokļu  likmēm  un  Latvijas  Republikas  nacionālās  valūtas
nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti,
ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI
3.1. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumus visā Projektā paredzēto darbu izpildes laikā

(tas ir līdz Projektā paredzēto darbu pilnīgai izpildei). 
3.2. Izpildītājs  uzsāk  sniegt  Pakalpojumu  Projektā  pēc  paziņojuma  saņemšanas  no

Pasūtītāja. 
3.3. Pakalpojumu  sniegšanas  termiņš  ir 19  (deviņpadsmit)  mēneši no  līguma

parakstīšanas dienas, bet ne ilgāk, kā 2020.gada 2.aprīlim, vai līdz ar projekta ieviešanu
saistīto  saistību pilnīgai  izpildei.  Šis  termiņš  ir  informatīvs  un ja  Projekta  ieviešanas
izpilde jebkurā gadījumā pārsniedz šo termiņu, Izpildītājam nav tiesību prasīt papildus
samaksu sakarā ar izmaiņām Projekta pabeigšanas termiņā.

3.4. Līguma  izpildes  termiņš  var  tikt  pagarināts  atbilstoši  projekta  grozījumiem  par
periodu par kādu tiek pagarināts Projekta īstenošanas termiņš

3.5. Pasūtītājs  ne mazāk kā 5 (piecas)  darba dienas  iepriekš  brīdina  Izpildītāju,  ja  pēc
Pasūtītāja iniciatīvas tiek apturēta Projekta ieviešana,  bet gadījumos, kad Projekts tiek
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apturēts ne pēc Pasūtītāja iniciatīvas – iespējami īsā laikā. Šādā gadījumā Pakalpojumu
sniegšanas termiņš tiek pagarināts par tik dienām, par cik ir apturēta Projekta ieviešana.
Šādā gadījumā Izpildītājam nav tiesību pieprasīt papildus samaksu vai jebkādu zaudējumu
atlīdzību. Ja Projekta ieviešana tiek atsākta, Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam ne mazāk
kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

4. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
4.1. Izpildītāja pienākumi: 

4.1.1. nodrošināt visa Projekta ieviešanas laikā veicamo darbu procesu kopumā, kā arī
nodrošināt,  lai  darbi  tiktu  veikti  atbilstoši  Projekta  prasībām,  ar  Izpildītāja
noslēgtā līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem;

4.1.2. norīkot  Pakalpojuma  ietvaros  sniegt  Dabas  apsaimniekošanas  eksperta  vai
projekta sabiedrisko attiecību speciālista pakalpojumus:

4.1.2.1.  Dabas  apsaimniekošanas  eksperts  –  e-pasts:  _________,  tālr.
__________);
Un/Vai 

4.1.2.2. Projekta  sabiedrisko  attiecību  speciālists  -  e-pasts:  _________,  tālr.
__________). 

4.1.3. Projekta ieviešanas  darbu izpildes termiņu nokavējuma gadījumā nekavējoties
rakstiski informēt Pasūtītāju;

4.1.4. informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt sekmīgu
Projekta ieviešanu;

4.1.5. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no uzaicinājuma
nosūtīšanas brīža, ierasties pie Pasūtītāja;

4.1.6. pēc  Projekta  ieviešanas,  nodot Pasūtītājam  visu  ar  Projektu  saistīto
dokumentāciju;

4.1.7. nodrošināt, ka Līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls;
4.1.8. Izpildītājam nekavējoties ir jānomaina Pakalpojuma izpildē iesaistīts personāls,

ja to rakstiski pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
4.1.8.1. Līguma noteikumiem neatbilstošu vai paviršu pienākumu pildīšanu vai

pienākumu nepildīšanu;
4.1.9. pēc Pasūtītāja  pieprasījuma piedalīties  citu  Projekta dalībnieku organizētājās

sapulcēs; 
4.1.10. sniegt  Pasūtītājam  priekšlikumus,  konsultācijas  un  atzinumus  par  Projekta

ieviešanu;
4.1.11. veikt citus pienākumus vai darbības saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un/vai

atsevišķiem Pasūtītāja  uzdevumiem,  Pasūtītāja  nosūtītajā  uzdevumā norādītajā
termiņā.

4.2. Izpildītāja tiesības:
4.2.1. saņemt  informāciju  un  dokumentāciju,  kas  ir  Pasūtītāja  rīcībā  un  ir

nepieciešama Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei;
4.2.2. Izpildītājam nav tiesības bez iepriekšējas saskaņošanas ar Pasūtītāju pieņemt

lēmumus, kas varētu palielināt Projekta  izmaksas vai citādi negatīvi ietekmēt
Pasūtītāja intereses.

4.3. Pasūtītāja pienākumi: 
4.3.1. Līgumā noteiktajā kārtībā norēķināties ar Izpildītāju par faktiski saņemtajiem

Pakalpojumiem Līgumā noteiktajā kārtībā;
4.3.2. sniegt  Izpildītājam Pasūtītāja  rīcībā  esošo un Līguma izpildei  nepieciešamo

informāciju un dokumentāciju;
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4.3.3. nodrošināt Pasūtītāja pārstāvja piedalīšanos sapulcēs.
4.4. Pasūtītāja tiesības: 

4.4.1. nepieņemt  Pakalpojumus,  ja  tie  ir  sniegti  nekvalitatīvi  vai  nepilnīgi,  ja  tie
neatbilst  Līgumam  vai  ja  iztrūkst  kāds  no  nepieciešamajiem  dokumentiem.
Pasūtītājs paziņo Izpildītājam par atteikumu pieņemt Pakalpojumus; 

4.4.2. 10 (desmit) darba dienu laikā parakstīt no Izpildītāja saņemto Aktu vai minētajā
termiņā  rakstiski  iesniegt  Izpildītājam  pretenziju,  ja  Pakalpojums  ir  sniegts
nekvalitatīvi vai neatbilst šī Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai
Aktā  ir  neprecizitātes.  Šādā  gadījumā  Izpildītājam  ir  pienākums  Pasūtītāja
pretenzijā  norādītajā  termiņā  novērst  norādītās  neatbilstības  un  nepilnības  un
atkārtoti iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai Aktu;

4.4.3. jebkurā  laikā  pārbaudīt  Izpildītāja  saistību  izpildi,  pieprasīt  un  saņemt  no
Izpildītāja informāciju, dot norādījumus.

5. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS
5.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā

arī atbild par otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumu atlīdzību.
5.2. Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ kavē Līguma noteikto apmaksas termiņu, Izpildītājam ir

tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no
savlaicīgi neveiktā maksājuma summas par katru nokavēto attiecīgā termiņa dienu, bet ne
vairāk kā 10% (desmit procenti) no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas.

5.3. Ja  Izpildītājs  neveic  Līgumā  un  tā  pielikumos  paredzētos  pienākumus  vai  neveic
pienākumus  Līgumā  un  tā  pielikumos  noteiktajos  termiņos,  vai  nesniedz  Pasūtītāja
pieprasīto  informāciju  Pasūtītāja  noteiktajos  termiņos, kā  arī  atlīdzina  visus  tādējādi
Pasūtītājam  nodarītos  zaudējumus, Pasūtītājam  ir  tiesības  pieprasīt  no  Izpildītāja
līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no kopējās Līgumcenas par katru
kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

5.4. Līgumsoda  samaksa  neatbrīvo  Puses  no  Līgumā  paredzēto  saistību  turpmākas
pildīšanas un neizslēdz pienākumu atlīdzināt zaudējumus.

5.5. Izpildītājs atbild par zaudējumiem, ko tas ar savu prettiesisku darbību vai bezdarbību
nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām. 

5.6. Izpildītājs ir atbildīgs par tā piesaistīto apakšuzņēmēju darbu izpildi atbilstoši Līguma
noteikumiem un par zaudējumiem, ko Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji ar savu
prettiesisko  darbību  vai  bezdarbību  ir  nodarījuši  Pasūtītājam  un  trešajām  personām.
Izpildītājs ir atbildīgs par visu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tajā skaitā samaksas
veikšanu.

6. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
6.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Līgumu ir parakstījušas abas Puses un un ir noslēgts

uz laiku līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Līguma abpusējas parakstīšanas datums tiek
norādīts Līguma pirmās lappuses augšējā labajā stūrī.

6.2. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu,
jāievēro  Publisko  iepirkumu  likuma  61.panta  noteikumi.  Grozījumi  stājās  spēkā  to
parakstīšanas dienā. Visi grozījumi Līgumā jāparaksta personām, kas attiecīgo grozījumu
dokumentu parakstīšanas brīdi ir tiesīgs (saskaņā ar Pušu statūtiem, citiem dokumentiem,
likumu un pilnvaru) parakstīt Līdzēja vārdā šādus dokumentus.

6.3. Līgums  var  tikt  izbeigts  pirms  termiņa  jebkurā  brīdī,  Pusēm  par  to  rakstiski
vienojoties vai vienpusēji, Līgumā noteiktajā kārtībā.

6.4. Pasūtītājs  var  vienpusēji  izbeigt  šo  Līgumu  neatlīdzinot  Uzņēmējam  nekādus
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zaudējumus  saistībā  ar  Līguma  izbeigšanu,  nosūtot  par  to  rakstisku  paziņojumu  uz
Izpildītāja juridisko adresi 7 (septiņas) dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem
gadījumiem:

6.4.1. Izpildītājs sniedz Pakalpojumus neatbilstoši Līguma noteikumiem, spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām, Pasūtītāja likumīgiem norādījumiem un pēc Pasūtītāja
pretenzijas  saņemšanas  Izpildītājs  5  (piecu)  darba  dienu  laikā  nenovērš
pārkāpumu;

6.4.2. Izpildītājam  ir  uzsākts  maksātnespējas  process,  likvidācija,  tā  darbība  tiek
izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība;

6.4.3. Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt Pakalpojumus;
6.4.4. ārvalstu  finanšu  instrumenta  vadībā  iesaistītā  iestāde  saistībā  ar  Izpildītāja

darbību vai bezdarbību ir noteikusi Projekta izmaksu korekciju vairāk nekā 25%
(divdesmit pieci procenti) apmērā no līguma summas;

6.4.5. Izpildītājs  ir  patvaļīgi  pārtraucis  Līguma izpildi,  tai  skaitā  ja  Izpildītājs  nav
sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;

6.4.6. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo
aktu pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota
Līguma izmaksu korekcija 100% (viens simts procentu) apmērā. 

6.5. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt
no Izpildītāja samaksāt Pasūtītājam papildus zaudējumiem arī līgumsodu 10% apmērā no
Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma cenas. Šajā Līguma punktā noteiktais līgumsods
Izpildītājam  ir  jānomaksā  20  (divdesmit) darba  dienu laikā,  skaitot  no  dienas,  kad
Pasūtītājs ir piestādījis rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu.

6.6. Līgums var tikt izbeigts arī šādos gadījumos: 
6.6.1. turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara;
6.6.2. Ministru  kabinets  ir  pieņēmis  lēmumu par  struktūrfondu plānošanas  perioda

2014-2020 prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai
atņemts  finansējums,  ko  Pasūtītājs  gribēja  izmantot  Līgumā  paredzēto
maksājuma saistību segšanai.

6.7. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu – veidu un
iepirkuma dokumentos noteikto Līguma mērķi.

6.8. Atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 61. panta regulējumam, Līguma darbības laikā
nedrīkst  tikt  veikti  būtiski  Līguma  grozījumi,  izņemot  PIL  61.panta  trešajā  daļā
noteiktajos gadījumos.

6.9. Pasūtītājs rīkos jaunu iepirkuma procedūru Projekta vadības pakalpojumu veikšanai,
ja Līguma izpildes laikā tiek konstatēts, ka ir nepieciešamība veikt būtiskus grozījumus
līgumā, kas ir noteikti PIL 61. panta 2. daļā, t.i.:

6.9.1. nepieciešamās  Līguma  izmaiņas  vai  grozījumi,  ja  tie  būtu  bijuši  paredzēti
iepirkuma  dokumentos,  pieļautu  atšķirīgu  piedāvājumu  iesniegšanu  vai  citu
kandidātu un pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā;

6.9.2. ekonomiskais  līdzsvars,  ko  paredz  iepirkuma  līgums,  tiek  mainīts  Līguma
izpildītāja interesēs;

6.9.3. dotā  Līguma  priekšmetā  Pasūtītājs  ietver  pakalpojumus,  ko  neparedz  šis
Līgums;

6.9.4. šī Līguma Izpildītāju aizstāj ar citu pakalpojuma sniedzēju.
6.10. Līguma grozījumi ir pieļaujami, kad iepirkuma līguma grozījumu vērtība vienlaikus

nepārsniedz:
1.1.1. Ministra  kabineta  noteiktās  līgumcenu robežas,  sākot  ar  kurām paziņojums  par

līgumu publicējams Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;
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1.1.2. 10% (desmit procenti) no sākotnējās iepirkuma līgumcenas. 
6.11. Ja Projekta ieviešanas izpildes termiņš tiek pagarināts, līguma izpildes termiņš arī tiek

pagarināts bez Līguma līgumcenas palielināšanas. 

7. APAKŠUZŅĒMĒJU UN SPECIĀLISTU MAIŅA UN PIESAISTĪŠANA
7.1. Apakšuzņēmēju sarakstā (ja attiecināms) Izpildītājs ir norādījis Līguma spēkā stāšanās

dienā Līguma izpildē iesaistītos Apakšuzņēmējus (t.sk. Apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus).
Uzņēmējs  apņemas  nekavējoties  paziņot  Pasūtītājam  par  jebkurām  izmaiņām
Apakšuzņēmēju sarakstā norādītajā informācijā, kā arī papildināt un iesniegt informāciju
par  Apakšuzņēmējiem,  kas  tiek  iesaistīti  Līguma  izpildē  pēc  Līguma  spēkā  stāšanās
dienas. 

7.2. Personāla sarakstā (ja attiecināms) Izpildītājs ir norādījis Līguma spēkā stāšanās dienā
Līguma  izpildē  iesaistīto  personālu.  Personāla  sarakstā  norādītā  personāla  nomaiņa
pieļaujama  tikai  Līgumā  noteiktajā  kārtībā  un  gadījumos,  ja  ir  saņemta  Pasūtītāja
rakstveida piekrišana attiecīgā personāla nomaiņai.

7.3. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Personāla sarakstā norādītā
personāla  un  Apakšuzņēmēju  sarakstā  norādīto  Apakšuzņēmēju  nomaiņu  un  iesaistīt
papildu  Apakšuzņēmējus  Līguma  izpildē.  Pasūtītājs  var  prasīt  personāla  un
apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.

7.4. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla piesaisti Līguma
izpildē.

7.5. Pasūtītājs  nepiekrīt  piedāvājumā  norādītā  personāla  nomaiņai  gadījumos,  kad
piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām
vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts,
nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

7.6. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no
šādiem nosacījumiem:

7.6.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem
izvirzītajām prasībām;

7.6.2. tiek  nomainīts  apakšuzņēmējs,  uz  kura  iespējām  iepirkuma  procedūrā
izraudzītais  pretendents  balstījies,  lai  apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību
paziņojumā  par  līgumu  un  iepirkuma  procedūras  dokumentos  noteiktajām
prasībām,  un  piedāvātajam  apakšuzņēmējam  nav  vismaz  tādas  pašas
kvalifikācijas,  uz kādu iepirkuma procedūrā  izraudzītais  pretendents  atsaucies,
apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

7.6.3. apakšuzņēmēja  maiņas  rezultātā  tiktu  izdarīti  tādi  grozījumi  pretendenta
piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli
atbilstoši  iepirkuma  procedūras  dokumentos  noteiktajiem  piedāvājuma
izvērtēšanas kritērijiem.

7.7. Pasūtītājs nepiekrīt jauna Apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja
tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

7.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju
nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne
vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus,
kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma un Publisko iepirkumu likuma
noteikumiem. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs rakstveidā paziņo Izpildītājam.

8. NEPĀRVARAMA VARA
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8.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par  pilnīgu vai  daļēju Līgumā paredzēto saistību
neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā
pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. 

8.2. Pusei, kas nokļuvusi Nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, rakstiski jāinformē
par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas
kompetentas  iestādes  un  kura  satur  Nepārvaramas  varas  apstākļu  apstiprinājumu  un
raksturojumu.

8.3. Ja Nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs)
mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi
vismaz  15  (piecpadsmit)  dienas  iepriekš.  Šajā  gadījumā  Puse  nevar  prasīt  atlīdzināt
zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

8.4. Par zaudējumiem, kas radušies Nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm
atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 9.4.punktam.

8.5. Par  Nepārvaramas  varas  apstākli  nav  uzskatāms  Izpildītāja  darbinieku  un  citu
Izpildītāja iesaistīto personu saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde.

9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Visi  strīdi,  kas  rodas  šī  Līguma  sakarā,  vispirms  tiek  risināti  Pušu  savstarpējās

sarunās, ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība,
kas  izriet  no  šī  Līguma,  tiks  izšķirts  Latvijas  Republikas  tiesā,  piemērojot  Latvijas
Republikas normatīvos aktus.

9.2. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi, kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav
pamats  Izpildītājam  pārtraukt  Pakalpojuma  sniegšanu,  kā  arī  Pasūtītājam  aizturēt
maksājumus vai kā citādi Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu,
izņemot,  ja  šāda  Līguma  izpildes  pārtraukšana  vai  maksājuma  aizturēšana  noteikta
Līgumā.

9.3. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem. 

9.4. Katrai Pusei par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt saistību
izpildi  vai  saistību  izpildes  termiņu,  5  (piecas)  darba  dienu laikā  no to  rašanās  brīža
rakstiski  jāpaziņo  otrai  Pusei.  Ja  Izpildītājs  nav  iesniedzis  Pasūtītājam  attiecīgu
paziņojumu  šajā  punktā  noteiktajā  termiņā,  Izpildītājs  nevar  prasīt  pagarināt  Līgumā
noteikto  saistību  izpildes  termiņu  balstoties  uz  apstākļiem,  par  kuriem nav  savlaicīgi
sniedzis paziņojumu.

9.5. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi
ir saistoši Pušu saistību pārņēmējam.

9.6. Jebkuri Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu
sastāvdaļu pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses.

9.7. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā,
pārējie Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot
Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem ir pretrunā ar Līguma pielikuma noteikumiem, tad
Līguma pielikuma noteikumus piemēro tiktāl, cik tos neierobežo Līguma noteikumi.

9.9. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie Pušu
vai Pušu pārstāvju rekvizīti, tālruņa, adreses, u.c. vai Pušu pārstāvji, tad tā nekavējoties
rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka
otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru
Pusi
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9.10. Pasūtītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un
pēc otras Puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir
pilnvarots parakstīt Aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus ir ________,
tālr.: _________, e-pasts:.

9.11. Izpildītāja atbildīgais darbinieks, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu
un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un
kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus
ir ______, tālr.: ___________, e-pasts:__. 

9.12. Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām trijos oriģināla eksemplāros, no
kuriem divi eksemplāri atrodas pie Pasūtītāja un viens eksemplārs – pie Izpildītāja. Abiem
Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

 
10. LĪGUMA PIELIKUMI

10.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ (____) lapām (oriģināls); 
10.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz __ (____) lapām (oriģināls).

11. PUŠU REKVIZĪTI
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