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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
1.1. Biedrības Eiroreģions “Ezeru zeme” organizētā iepirkuma „Metodoloģiskas 

rokasgrāmatas par degradēto teritoriju revitalizāciju izstrāde” (turpmāk – Iepirkums), 

identifikācijas numurs: EEZ 2019/01. 

 

1.2. Pasūtītājs: 
Biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” (turpmāk – Biedrība),  
Brīvības iela 13, Krāslava, LV - 5601  

Reģ. nr. 40008058427 

Kontaktpersona: Laila Vilmane, tālr. +371 26529150, e-pasts: laila@kraslava.lv. 

 

1.3. Iepirkumu veic ar Biedrības Eiroreģions “Ezeru zeme” 2019.gada 7.janvāra rīkojumu Nr. 
01-r „Par iepirkumu Latvijas-Lietuvas Programmas projekta LLI-386 Trans-form 

ietvaros" izveidota iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija). 

 

1.4. Informācija par iepirkuma priekšmetu: 
Metodoloģiskas rokasgrāmatas par degradēto teritoriju revitalizāciju izstrāde.  

Pakalpojumi sniedzami atbilstoši Tehniskās specifikācijas nosacījumiem (2.pielikums).  

Iepirkuma CPV kods: 73000000-2 (Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie 
konsultāciju pakalpojumi). 
Iepirkums tiek veikts Interreg V-A Latvijas-Lietuvas Programmas 2014.-2020.gadam 

projekta LLI-386 “Degradēto teritoriju revitalizācija”/”Trans-form” ietvaros. 

Iepirkums nav sadalīts daļās. 
1.5. Līguma izpildes vieta: pakalpojuma sniegšanas vieta ir Latvija un Lietuva. 

1.6. Līguma izpildes termiņš: līdz 2020.gada 28.februārim. 

1.7. Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, saskaņā ar 
Nolikuma 5.5. punktā noteiktajiem kritērijiem. 

1.8. Piemērojamā iepirkuma metode: iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta 

noteiktajā kārtībā. 
1.9. Iepirkuma dokumentācijas pieejamība: 
Ieinteresētie piegādātāji ar Iepirkuma dokumentāciju bez maksas var iepazīties klātienē – 

biedrības Eiroreģions "Ezeru zeme" telpās, Brīvības ielā 13, Krāslavā, darba dienās, konkrētu 
laiku iepriekš saskaņojot ar kontaktpersonu vai biedrības mājaslapā www.ezeruzeme.lv sadaļā 
„Iepirkumi”. 

1.10. Papildu informācijas sniegšana: 
1.10.1. Pasūtītājs savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma 

dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī iespēju 
piegādātājiem iepazīties uz vietas ar Iepirkuma papildu dokumentiem, sākot ar attiecīgā 
iepirkuma izsludināšanas brīdi.  
1.10.2. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā 
iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) 

dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Papildus informāciju pasūtītājs nosūta 
piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur ir 
pieejams iepirkuma nolikums, norādot uzdoto jautājumu. 

1.10.3. Piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildu informāciju par Iepirkumu, nosūtot Iepirkuma 
komisijai adresētu vēstuli pa pastu. 

 

1.11. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, vieta, laiks un kārtība: 
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2019.gada 4.februārim, plkst.10:00, nogādājot tos personīgi, 

mailto:laila@kraslava.lv
http://www.ezeruzeme.lv/
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ar kurjeru vai nosūtot pa pastu. Piedāvājumi, kas nonāks pie Pasūtītāja pēc norādītā termiņa, 
netiks skatīti.   
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Biedrība Eiroreģions "Ezeru zeme", Brīvības iela 13, 

Krāslava, darba dienās no plkst.9:00 līdz plkst.16:00.  
Pasta adrese: Biedrība Eiroreģions "Ezeru zeme", 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 un identifikācijas numurs; 

2.2.2. pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā, kas aizpildīts atbilstoši veidlapai 
(1.pielikums); 

2.2.3. pretendenta kvalifikācijas dokumenti (sk. Nolikuma 3.punktu); 

2.2.4. pretendenta tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 
4.pielikumam; 

2.2.5. pretendenta finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 
3.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 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. 

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. 

2.7. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls papīra formātā un 1 (viena) 

kopija papīra formātā vienā aizvērtā un parakstītā aploksnē. 
2.8. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:  

 

Pretendenta nosaukums,   

juridiskā adrese, tālruņa Nr.  
Biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” 

Iepirkuma komisijai 

Brīvības ielā 13, Krāslavā, LV-5601 
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Piedāvājums iepirkumam  
„Metodoloģiskas rokasgrāmatas par degradēto teritoriju revitalizāciju izstrāde” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. EEZ 2019/01)  

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 jāiekļauj visas ar pakalpojumu saistītās izmaksas - gan paredzamās, 

gan tādas, kuras pretendentam vajadzētu paredzēt, un atbilstošos nodokļus. 
2.11. Pretendentam jāuzņemas visi izdevumi, kas saistīti ar pieteikuma sagatavošanu un 

iesniegšanu, un Pasūtītājs nav atbildīgs par šiem izdevumiem. 
2.12. Piedāvājumu atvēršanai nav paredzēta atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme. 
2.13. Iesniegto piedāvājumu pretendents var grozīt tikai līdz Nolikumā norādītā piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. 

2.14. Visi jautājumi, kas nav noteikti šajā Nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko 
iepirkumu likuma noteikumiem. 

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, piegādātāju apvienība jebkurā juridiskā 
statusā, kas iesniegusi piedāvājumu, lai piedalītos Iepirkumā. 

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 
pakalpojumu. 

3.1.1. Pretendentam jāiesniedz pieteikums par 
piedalīšanos Iepirkumā, kas sagatavots 
atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā noteiktajai 
veidlapai, norādot visus piegādātāju 
apvienības dalībniekus. 

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  
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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. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu 

laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim 
ir sniedzis vismaz 1 (vienu) līdzīga rakstura 

un apjoma pakalpojumu. 

3.3.1. Pretendenta darbības detalizēts apraksts, 

kas sniedz priekšstatu par pretendenta pieredzi 

un spēju izpildīt pasūtījumu. 
3.3.2. Vismaz 1 (viena) atsauksme no citiem 

pasūtītājiem par pretendenta darbību. 
Atsauksmē jābūt pozitīvi novērtētām 
sekojošām pretendenta darbībām - darba 

kvalitāte, termiņu ievērošana, sadarbība ar 
citu pasūtītāju. 
Pretendenti, kas dibināti vēlāk, pieprasīto 
informāciju iesniedz par faktisko darbības 
periodu līdz piedāvājumu iesniegšanai. 

3.4. Pretendentam ir jāpiesaista vismaz 3 

eksperti ar šādu pieredzi: 
a) pirmā vai otrā līmeņa vai 

ekvivalenta augstākā izglītība 
sociālajās, dabas vai 

inženierzinātnēs (telpiskais 

plānotājs, arhitekts, ainavu 
arhitekts); 

b) izpratne un zināšanas par degradēto 
teritoriju revitalizāciju; 

c) pieredze iepriekšējo 3 (trīs) gadu 
laikā Iepirkuma priekšmetam 
līdzvērtīga apjoma un satura 

pakalpojumu sniegšanā - 

metodoloģisko rokasgrāmatu vai 
līdzvērtīgu dokumentu izstrādāšanā, 

kas saistīti ar starptautisku pētījumu 
veikšanu teritoriju plānošanas jomā; 

d) labas angļu valodas zināšanas gan 
mutvārdos, gan rakstos (vismaz 

vienam ekspertam). 

Ekspertu maksimālais skaits visā Iepirkuma 
priekšmetā nav ierobežots. 

3.4.1. Saraksts ar pasūtījuma izpildē 
iesaistāmajiem ekspertiem, norādot to vārdu, 
uzvārdu, lomu pasūtījuma izpildē (t.sk. 
konkrētus darba uzdevumus), katra eksperta 
izvēles pamatojumu, priekšrocības un 
atbilstību nolikumā prasītājām eksperta 
kvalifikācijas prasībām.  
Ekspertu nomaiņa līguma darbības laikā tiks 
pieļauta tikai ar Pasūtītāja rakstveida atļauju, 
ja ekspertu kvalifikācija atbildīs Iepirkuma 
nolikumā izvirzītajām prasībām. 
3.4.2. Piesaistītā eksperta parakstītu CV 

(latviešu valodā), kas sniedz priekšstatu par 
eksperta kvalifikāciju, pieredzi un spēju 
piedalīties pasūtījuma izpildē vai izpildīt 
pasūtījumu. 
3.4.3. Ekspertu izglītību un specializāciju 
apliecinošo dokumentu apliecinātas kopijas. 

 

3.5. Gadījumā, ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad iesniedzot piedāvājumu, 
piegādātāju apvienība iesniedz arī dalībnieku parakstītu dokumentu (apliecinājumu vai 
vienošanos), kas apliecina katra piegādātāju apvienības dalībnieka uzņemtās konkrētās 
saistības attiecībā uz šā Iepirkuma realizāciju un piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē un 
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atbildības sadalījumu. 
3.6. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad piegādātāju apvienība iesniedz apliecinājumu, 
ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par uzvarētāju šajā Iepirkumā, 10 (desmit) 
darba dienu laikā piegādātāju 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 
Līguma izpildei. 
3.8. Pretendenti, kuri neatbildīs šā Nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām, tiks noraidīti, un 
to iesniegtie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti. 

4. PRETENDENTA TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAI 
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

4.1.Tehniskajā piedāvājumā pretendents iekļauj informāciju saskaņā ar tehniskā 
piedāvājuma formu (4.pielikums). 

 

4.2. Finanšu piedāvājuma izvērtēšanai: 
Aizpildīts finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 3.pielikumam. Finanšu 

piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar 
Iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā visi ar pakalpojuma izpildi saistītie izdevumi 
(administratīvās izmaksas, piemēram, transporta izdevumi, visa veida sakaru izmaksas, 

pakalpojumā piesaistīto speciālistu izmaksas, dokumentu drukāšana u.c.) un visi Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN. 
Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītajai pakalpojuma cenai jābūt izteiktai euro. 
Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītajai 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 
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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.  
 

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, atbilstoši sekojošiem kritērijiem: 

 

Kritērijs Kritērija apraksts Maksimālais 
punktu skaits 

K1 Piedāvājuma cena 30 

K2 Piedāvājuma kvalitāte 70 

Apakškritērijs 

K2.1 
Piedāvājuma satura kvalitāte 
Rezultātu (nodevumu) sasniegšanas apraksts   

50 

Apakškritērijs 

K2.2 
Kvalitātes nodrošināšanas apraksts 
Rezultātu (nodevumu) sasniegšanas laika grafiks 

20 

 Maksimālais punktu skaits   100 

 

5.6. Kritērijs K1 (piedāvājuma cena) tiks vērtēts sekojoši: 

5.6.1. finanšu piedāvājumam ar zemāko līgumcenu (bez PVN) tiks piešķirti 30 punkti; 

5.6.2. pārējiem finanšu piedāvājumiem punktu skaitu aprēķina pēc formulas: 
PC=Cz/Cp x 30, kur: 

PC – piedāvājuma cena, kopējais punktu skaits; 
Cz – zemākā piedāvātā līgumcena; 

Cp – konkrētā pretendneta piedāvātā līgumcena. 

 

5.7. Kritērija K2 (piedāvājuma kvalitāte) apakškritērijos K2.1 un K.2.2 Iepirkumu 

komisijas locekļi piešķirs punktus saskaņā ar piedāvājuma atbilstību attiecīgajam 
apakškritērijam un tā vērtībai (punktos). 
 

Kritērijs K2   Kritērija apraksts 70 
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Apakškritērijs 

K2.1 

Piedāvājuma satura kvalitāte 
Rezultātu (nodevumu) sasniegšanas apraksts   

50 

 Tehniskais piedāvājums atbilst tehniskajai specifikācijai, pretendenta sniegtais 
pakalpojuma izpildes apraksts sniedz nepārprotamu priekšstatu par pakalpojuma 
nodrošināšanas veidu un paņēmieniem, un: 

1) ir sniegts sīki detalizēts pakalpojuma izpildes organizatoriskais un 

tehniskais apraksts, ir detalizēti aprakstītas pakalpojuma sniegšanas 
metodes; 

2) pretendents ir sagatavojis detalizētu, pamatotu, izteikti paplašinātu 
aprakstu (ir ievērojami izvērsts tehniskajā specifikācijā dotais apraksts) 
par plānotā pakalpojuma saturu, pakalpojuma sniegšanas metodēm un 
izpildes vadību, pakalpojuma ietvaros veicamo darbu secību un 
savstarpējo sasaisti, pakalpojuma rezultātiem, nodevumiem; 

3) pretendents tehniskajā piedāvājumā ir detalizēti atspoguļojis ekspertu 
iesaisti un pamatojis to lomu pakalpojuma sniegšanā; ir detalizēti 
aprakstījis pārējā iesaistāmā personāla un/vai ekspertu kvalifikāciju un 
kvalifikācijas atbilstību veicamajiem darbiem, priekšrocības un 
pamatojis šī personāla piesaistes nepieciešamību; ir aprakstījis 
pienākumu sadalījumu pakalpojuma sniegšanā, iesaistīto speciālistu un 
pārējā personāla hierarhiju un savstarpējos sadarbības modeļus; 

4) piedāvājums satur detalizētu un izvērstu aprakstu par plānoto sadarbību 
(komunikāciju) ar pasūtītāju, uzskaitot plānotās (nepieciešamās) 
sapulces un darba kārtībā iekļaujamos (plānotos) jautājumus. 

50 

 Tehniskais piedāvājums atbilst tehniskajai specifikācijai, pretendenta sniegtais 
pakalpojuma izpildes apraksts sniedz priekšstatu par pakalpojuma nodrošināšanas 
veidu un paņēmieniem, un: 

1) ir sniegts pakalpojuma izpildes organizatoriskais un tehniskais apraksts, 

ir daļēji aprakstītas pakalpojuma sniegšanas metodes; 
2) pretendents ir sagatavojis pamatotu, daļēji paplašinātu aprakstu (ir 

izvērsts tehniskajā specifikācijā dotais apraksts) par plānotā pakalpojuma 
saturu, pakalpojuma sniegšanas metodēm un izpildes vadību, kvalitātes 
nodrošināšanu, pakalpojuma ietvaros veicamo darbu secību un 
savstarpējo sasaisti, pakalpojuma rezultātiem un iesniedzamajiem 
materiāliem; 

3) pretendents tehniskajā piedāvājumā vispārīgi atspoguļojis personāla 
(speciālistu) iesaisti un pamatojis to lomu pakalpojuma sniegšanā; ir 
vispārīgi aprakstījis svarīgākā pārējā personāla kvalifikāciju un 
kvalifikācijas atbilstību veicamajiem darbiem; un pamatojis pārējā 
personāla piesaistes nepieciešamību;  

4) piedāvājums satur aprakstu par plānoto sadarbību (komunikāciju) ar 
pasūtītāju, uzskaitot plānotās (nepieciešamās) sapulces. 

25 

 Tehniskais piedāvājums atbilst tehniskajai specifikācijai, pretendenta sniegtais 

pakalpojuma izpildes apraksts sniedz vispārīgu priekšstatu par pakalpojuma 
nodrošināšanas veidu un paņēmieniem, un: 

1) ir sniegts pakalpojuma izpildes organizatoriskais un tehniskais apraksts, 

ir vispārīgi aprakstītas pakalpojuma sniegšanas metodes; 
2) pretendents ir sagatavojis vispārīgu aprakstu (ir maz izvērsts tehniskajā 

specifikācijā dotais apraksts) par plānotā pakalpojuma saturu, 
pakalpojuma sniegšanas metodēm un izpildes vadību, kvalitātes 
nodrošināšanu, pakalpojuma rezultātiem, ziņojumiem un nodevumiem; 

3) pretendents tehniskajā piedāvājumā ir daļēji atspoguļojis personāla 
(speciālistu) iesaisti un pamatojis to lomu pakalpojuma sniegšanā; ir 
vispārīgi aprakstījis atsevišķa pārējā personāla kvalifikāciju un 
kvalifikācijas atbilstību veicamajiem darbiem; un daļēji pamatojis pārējā 
personāla piesaistes nepieciešamību;  

4) piedāvājums satur vispārēju, neizvērstu aprakstu par plānoto sadarbību 
(komunikāciju) ar pasūtītāju. 

10 
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Apakškritērijs 

K2.2 
Kvalitātes nodrošināšana 

Rezultātu (nodevumu) sasniegšanas/izvērtēšanas laika grafiks 

20 

 Rezultātu (nodevumu) sasniegšanas apraksts un laika grafiks sagatavots augstā 
kvalitātē. Pretendents ir detalizēti izvērsis pakalpojuma sniegšanas laika grafiku, 
norādot pakalpojuma sniegšanas etapus, nodevumus, detalizētu nodevumu saturu, 
un pamatojumu šāda nodevuma satura izvēlei, u.tml. Pakalpojuma izpildes gaita, 
sniegtais apraksts, laika grafiks un citas sadaļas ir sagatavotas atbilstoši 
pakalpojuma raksturam, tālredzīgi nodrošinot kvalitatīvu pakalpojuma izpildi. 

Sagatavots pamatots un detalizēts speciālistu apraksts, risku novēršana netiek 
balstīta uz pasūtītāja vai trešo personu rīcību. Pasūtītāja risks ir zems. 

20 

 Rezultātu (nodevumu) sasniegšanas apraksts un laika grafiks sagatavots vidējā 
kvalitātē. Pretendents ir detalizēti izvērsis pakalpojuma sniegšanas laika grafiku, 
norādot pakalpojuma sniegšanas etapus, detalizētu nodevumu saturu u.tml. 
Pakalpojuma izpildes gaita, sniegtais apraksts, laika plāns ir sagatavots daļēji 
atbilstoši pasūtījuma raksturam, Iepirkumu komisija saskata neskaidrības 
piedāvājumā un neizvērtētus riskus. Risku novēršana daļēji balstīta uz pasūtītāja 
vai trešo personu rīcību. Pasūtītāja risks ir vidējs. 

10 

 Rezultātu (nodevumu) sasniegšanas apraksts un laika grafiks sagatavots vāji. 
Pretendents ir piedāvājis vispārīgu pakalpojuma sniegšanas laika grafiku, norādot 
pakalpojuma sniegšanas etapus, nodevumus u.tml., nepietiekama detalizācijas 
pakāpe, atsevišķi uzdevumi nav izdalīti laika grafikā. 
Pretendenta individuālais skatījums uz pasūtījuma izpildi nav sniegts. Plāna 
izstrādes laika grafiks sagatavots mazā detalizācijas pakāpē. Iepirkumu komisija 
no pretendenta piedāvājuma negūst pietiekošu priekšstatu par pretendenta izpratni 
par pasūtījuma izpildi. Pasūtītāja risks ir augsts. 

5 

 

Piedāvājumus pēc saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma kritērijiem Iepirkumu komisijas 
locekļi vērtēs katrs individuāli. 
Apkopojot Iepirkuma komisijas locekļu novērtējumu, katram pretendentam visi punkti tiks 
saskaitīti un summa sadalīta ar vērtējušo komisijas locekļu skaitu. Iegūtais punktu skaits ir 
attiecīgā pretendenta gala novērtējums. 
 

5.8. Piedāvājumu atvēršanu, vērtēšanu 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. Iepirkumu komisija piešķir Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iespējamību 

Pretendentam, kura piedāvājums atbilst nolikumā minētajām prasībām un ir ieguvis 

visaugstāko novērtējumu (vislielāko punktu skaitu) pēc saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma 
vērtēšanas kritērijiem.  

Gadījumā, ja diviem vai vairākiem pretendentiem ir vienāds vislielākais punktu skaits, 
Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iespējamība tiek piešķirta tam no minētajiem 
pretendentam, kurš iesniedzis finanšu piedāvājumu ar zemāko pakalpojuma cenu bez 
pievienotās vērtības nodokļa (PVN). 

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 
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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 (5. pielikums). 

 

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 augstāko punktu skaitu, 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 pienākums: 

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; 
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, nodrošināt 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 piegādātāju. 

9.2.Ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu pret pretendentiem, Pasūtītājs slēdz Iepirkuma 
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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: Latvijas-Lietuvas Programmas 2014.-2020.gadam projekta 

Trans-form līdzekļi. 
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. 

10. NOLIKUMA PIELIKUMI 

1. pielikums – “Pieteikums dalībai iepirkumā” (veidlapa); 

2. pielikums – “Tehniskā specifikācija”; 

3. pielikums – “Finanšu piedāvājums”; 

4. pielikums – “Tehniskais piedāvājums”; 

5. pielikums - “Iepirkuma līguma projekts”. 
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1.pielikums 

“Pieteikums dalībai iepirkumā” 

id. Nr. EEZ 2019/01 

 

Pieteikums dalībai iepirkumā 

“Metodoloģiskas rokasgrāmatas par degradēto teritoriju revitalizāciju izstrāde”  

 

1. Informācija par pretendentu  

1.1. Pretendenta nosaukums/vārds, uzvārds:  
1.2. Reģistrācijas Nr.:  
1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 
1.4. Juridiskā adrese:  
1.5. Adrese korespondencei:  

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 „Metodoloģiskas 
rokasgrāmatas par degradēto teritoriju revitalizāciju izstrāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. 
EEZ 2019/01, (turpmāk – Iepirkums) nolikumu, apliecinu, ka: 

2.1. vēlos piedalīties Iepirkumā, apņemos izpildīt pakalpojumu, 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. 
 

3. 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/      

 

____________________ 2019.gada ___.________________ 

            /vieta/    /datums/ 



 

13 

2.pielikums 

Iepirkuma „Metodoloģiskas rokasgrāmatas par 

degradēto teritoriju revitalizāciju izstrāde” nolikumam, 

id. Nr. EEZ 2019/01 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

  

1. Vispārējs apraksts  
 

1.1.  Iepirkuma priekšmets: metodoloģiskas rokasgrāmatas par degradēto teritoriju 
revitalizāciju izstrāde Interreg V-A Latvijas-Lietuvas Programmas 2014.-2020.gadam projekta 

LLI-386 “Degradēto teritoriju revitalizācija”/”Trans-form” ietvaros. 

 

Iepirkuma mērķis - izstrādāt metodoloģisku rokasgrāmatu degradēto teritoriju ilgtspējīgai 
attīstībai, analizējot un apkopojot dažādus teritoriju revitalizācijas modeļus, inovatīvas pieejas 

un risinājumus, juridiskos un finanšu aspektus, kā arī demonstrējot praktiskus teritoriju 
plānošanas labās prakses piemērus (turpmāk – Rokasgrāmata). 
 

Rokasgrāmatas mērķauditorija: pašvaldību teritoriju plānotāji, juristi, būvvalžu darbinieki un 
citi jomas speciālisti.  
 

1.2. Projekta Trans-form mērķis ir revitalizēt pašvaldību īpašumā esošās degradētās 
teritorijas, pārveidojot tās par pievilcīgām un ilgtspējīgi izmantojamām. 
Projekta aktivitātes ietver virkni praktisku apmācību, pieredzes apmaiņas un mācību 
braucienus uz projekta partneru teritorijām un citām vietām Eiropā (Čehijā, Vācijā un 
Nīderlandē), metodoloģiskās rokasgrāmatas izstrādāšanu plānotājiem un pašvaldību 
atbildīgajiem speciālistiem, attīstības koncepciju un rīcības plānu izstrādi pilot teritoriju 
revitalizācijai, kā arī faktiskus zemes attīrīšanas darbus 4 partneru teritorijās. 
Projekts paredz revitalizēt pašvaldībām piederošās teritorijas ar dažāda rakstura vides 
piesārņojumu Daugavpilī, Rēzeknē un Rēzeknes novadā, Krāslavā, Paņevežā un Visaginā - 

pavisam kopā attīrot un sakārtojot 5,53 ha zemes. 
 

Projekta partneri: 

biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme”,  

pašvaldību kopīgā iestāde “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”,  

Rēzeknes novada pašvaldība,  
Daugavpils pilsētas dome,  
Krāslavas novada dome,  

Paņevežas pilsētas pašvaldības administrācija,  

Visaginas pašvaldības administrācija. 
 

Vairāk informācijas par Projektu: http://www.ezeruzeme.lv/lv/projekti-2014-2020/trans-form/  

 

2. Darba uzdevums  
Lai īstenotu tehniskajā specifikācijā definēto mērķi, darba izpildes gaitā veicami šādi 
uzdevumi: 

http://www.ezeruzeme.lv/lv/projekti-2014-2020/trans-form/
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2.1. sagatavot rokasgrāmatas konceptu, norādot redzējumu par jomu, katras nodaļas tēmas 
izklāstu, autorus, piedāvātos radošos risinājumus un citu būtisku informāciju Pretendenta 
skatījumā, un saskaņot to ar Pasūtītāju; 
Apkopot un integrēt rokasgrāmtas saturā projekta partneru gūto/sniegto pieredzi un zināšanas 

(mācības, pieredzes apmaiņas braucieni u.c.), īstenojot projektu Trans-form, t.sk. 

pilotaktivitāšu rezultātus un secinājumus.   

Rokagrāmatas izstrādes procesā iesaistīt visus projekta partnerus, apmeklējot partnerus uz 
vietas – jāpiedalās min. 6 (sešās) partneru vizītes un/vai darba sanāksmēs. 

 

2.2. strādājot pie koncepta izveides, apspriest/pārliecināties par piedāvājuma atbilstību 
potenciālās mērķa grupas vajadzībām; 

Tiek paredzēts, ka rokagrāmtā tiks iekļauta informācija, tās analīze, unikālas degradēto 
teritoriju attīstības idejas, vizuāli piemēri (kartes, rasējumi, fotogrāfijas, skices, zemes 

izmantošanas plāni utt.) un novatoriski risinājumi ar projekta partneru teritoriju, Eiropas un 

pasaules labās prakses piemēriem no ainavu arhitektūras, vides attīstības un telpiskās 
plānošanas sektoru skatu punktiem. 
 

2.3. sagatavot rokasgrāmatas dizaina piedāvājumu (ņemot vērā to, ka rokasgrāmata 
izstrādājama elektroniskā formātā); 
 

2.4. izstrādāt rokasgrāmatas saturu atbilstoši tehniskās specifikācijas 2.1.punkta ietvaros 
saskaņotajam konceptam un saskaņot to ar Pasūtītāju; 
 

2.5. nodrošināt rokasgrāmatas literāro rediģēšanu un korekciju latviešu un lietuviešu valodās, 

kā arī nepieciešamos labojumus vai precizējumus atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem; 
 

2.6. izstrādāt  rokasgrāmatu elektroniskā formātā latviešu un lietuviešu valodās, kopsavilkumu 
angļu valodā, un saskaņot to ar Pasūtītāju; 
 

2.7. Prezentēt Rokasgrāmatu projekta Trans-form noslēguma konferences laikā, auditorija – 

min. 50 dalībnieki, t.sk. pašvaldības, zemju īpašnieki, nevalstiskās organizācijas un potenciālie 
investori utt. Nodrošināt rokasgrāmatas izdali konferences dalībniekiem e-formātā (USB). 

 

2.8. Dokumenta apjoms – minimums 60 (sešdesmit) A4 formāta lapas. 
 

2.9. Sagatavojot rokasgrāmatu, ievērot Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās 
identitātes prasības, izmantot Interreg V-A Latvijas-Lietuvas Programmas 2014.-2020.gadam 

logo un atbilstošu atsauci.  

Publicitātes vadlīnijas: http://latlit.eu/wp-content/uploads/2018/06/Communication-guidelines-

V.4-yellow.pdf  

 

3. Darba nodevums: 

1.nodevums  
3.1. Rokasgrāmatas koncepcija latviešu valodā, kas iekļauj satura rādītāju, rokasgrāmatas 
grafiskā diziana metu, kopsavilkuma metu un katras nodaļas apraksta metu; 

2.nodevums  
3.2. Rokasgrāmatas paplašinātais mets, kas iekļauj nodaļu izvērsto saturu, ilustrācijas un 

izstrādāto dizaina koncepciju; dalība min. 6 partneru vizītēs – programma, dalībnieku saraksts, 
fotogrāfijas; 

http://latlit.eu/wp-content/uploads/2018/06/Communication-guidelines-V.4-yellow.pdf
http://latlit.eu/wp-content/uploads/2018/06/Communication-guidelines-V.4-yellow.pdf
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3.nodevums 

3.3. Rokasgrāmata latviešu valodā elektroniskā datu nesējā - zibatmiņā (USB) 2 (divos) 

eksemplāros; 

3.4. Rokasgrāmata lietuviešu valodā elektroniskā datu nesējā - zibatmiņā (USB) 2 (divos) 

eksemplāros. 
3.5. Rokasgrāmatas kopsavilkums angļu valodā datu nesējā - zibatmiņā (USB) 2 (divos) 

eksemplāros. 
3.6. 50 (piecdesmit) zibatmiņas (USB) – ar ierakstītām rokasgrāmatām latviešu un lietuviešu 
valodās. 
3.7. Rokasgrāmatas prezentācija projekta Trans-form noslēguma konferencē. 
 

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona): 

_________________________                _______________        _________________                   

  /vārds, uzvārds/                  /amats/                            /paraksts/      

 

____________________ 2019.gada ___.________________ 

            /vieta/    /datums/  
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3.pielikums 

  Iepirkuma „Metodoloģiskas rokasgrāmatas par 

degradēto teritoriju revitalizāciju izstrāde” nolikumam, 

id. Nr. EEZ 2019/01 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

iepirkumam nr. EEZ 2019/01 

 
1.  Ziņas par pretendentu 

Pretendenta nosaukums Pretendneta rekvizīti 
Ja attiecināms, Pretendents norāda, vai tas ir mazais vai vidējais uzņēmums 
skaidrojums atrodams 

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf 

 

 

2. Kontaktpersona 

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

3. Piedāvājums 

Mēs piedāvājam Tehniskajā specifikācijā noteikto pakalpojumu veikt iepirkuma dokumentos 

norādītajā kārtībā un termiņos par sekojošu cenu: 
 

Iepirkuma līguma nosaukums Cena (euro) bez PVN 

Metodoloģiskas rokasgrāmatas par degradēto teritoriju 
revitalizāciju izstrāde 

 

  

  
 

_______________________________________________________________________; 

(piedāvājuma cena euro vārdiski bez PVN) 

 

4.  Piedāvājuma spēkā esamības termiņš  
      Šis piedāvājums ir spēkā 90 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/     

____________________ 2019.gada ___.________________ 

            /vieta/    /datums/ 
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4.pielikums 

 Iepirkuma „Metodoloģiskas rokasgrāmatas par 

degradēto teritoriju revitalizāciju izstrāde” nolikumam, 

id. Nr. EEZ-2019/01 

 

Tehniskais piedāvājums 

 

3.1.Tehniskajā piedāvājumā Pretendents apraksta kā tiks nodrošinātas Tehniskajā specifikācijā 
noteiktās prasības un paredzētie uzdevumi:  

 Tehniskajā specifikācijā paredzētais uzdevums  
 Detalizēts uzdevuma apraksts, saturs un rezultāti, uzdevuma veikšanas laika grafiks 

(norādot sākuma un beigu laiku)  
 Iesaistītā personāla un tā veicamo darbu apraksts, iesaistes laika grafiks  

3.2. Raksturo pilnu pakalpojuma sniegšanas ciklu, detalizēti aprakstot veicamos darbus 
atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajiem uzdevumiem, to termiņus, norādot atbildīgo par 
darba izpildi, un gala rezultātus.  
Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā pamato un raksturo Pretendenta un apakšuzņēmēja darbu 
sadalījumu, sadarbības mehānismu ar apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēja veiktā darba 
kvalitātes uzraudzības mehānismu un metodes.  

3.3. Iekļauj visu pakalpojuma sniegšanā iesaistīto personu pienākumu sadalījumu, darbu 

apjomu un iesaistes laika grafiku. 

3.4. Apraksta pakalpojuma sniegšanas procesa kvalitātes nodrošināšanu un tajā izmantojamās 
metodes. 

3.5. Iekļauj pakalpojuma veikšanas iespējamo risku izvērtējumu un to novēršanas aprakstu, 

kas nodrošina optimālu iepriekšminēto risku uzraudzību, novēršanu vai iespējamās negatīvās 
ietekmes mazināšanu, skaidri iezīmējot Pretendenta atbildību. 
Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona): 
_________________________                _______________        _________________                   

  /vārds, uzvārds/                  /amats/                            /paraksts/      

 

____________________ 2019.gada ___.________________ 

            /vieta/    /datums/ 
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5.pielikums 

 Iepirkuma „Metodoloģiskas rokasgrāmatas par 

degradēto teritoriju revitalizāciju izstrāde” nolikumam, 

id. Nr. EEZ-2019/01 

 

 

 LĪGUMA PROJEKTS 

Krāslavā 2019.gada ___._________ 

Līguma nr. _____________ 

Biedrība Eiroreģions "Ezeru zeme", reģistrācijas Nr. 40004058427, juridiskā adrese: Brīvības 13, 
Krāslava, LV-5601, tās ____ personā, turpmāk - PASŪTĪTĀJS, no vienas puses,  

un 

_____, reģistrācijas Nr. _____, adrese: _______, tās ____ personā, turpmāk – IZPILDĪTĀJS, no otras 

puses, 

 

bet abi kopā saukti „LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Biedrības Eiroreģions "Ezeru zeme" organizētā 
iepirkuma „Metodoloģiskas rokasgrāmatas par degradēto teritoriju revitalizāciju izstrāde”, 

identifikācijas nr. EEZ-2019/01, Interreg V-A Latvijas-Lietuvas Programmas 2014.-2020.gadam 

projekta LLI-386 "Trasn-form" ietvaros” (turpmāk - Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, 
turpmāk – LĪGUMS: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas izstrādāt Metodoloģisko rokasgrāmatu par 
degradēto teritoriju revitalizāciju, saskaņā ar piedāvājumu, kas iesniegts iepirkumam (līguma 
Pielikums Nr.1), kā arī saskaņā ar šī līguma noteikumiem (turpmāk – Pakalpojums). 

2. LĪGUMCENA UN SAMAKSAS NOTEIKUMI 

2.1. Līgumcena par visu Pakalpojuma izpildi atbilstošā kvalitātē, termiņā un atbilstoši 
IZPILDĪTĀJA iesniegtajam piedāvājumam ir  ____ EUR ( ______), pievienotās vērtības 
nodoklis _____ EUR (turpmāk – Līgumcena). 

2.2. Līguma 2.1. punktā noteiktās summas samaksu PASŪTĪTĀJS veic pa daļām ar pārskaitījumu 
uz IZPILDĪTĀJA norādīto norēķinu kontu kredītiestādē 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 
pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoši IZPILDĪTĀJA iesniegtajam rēķinam: 
1.nodevums: 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas – 20%; 

2.nodevums: 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas - 40%; 

3.nodevums: 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk, kā līdz 
2020.gada 28.februārim – 40%. 

3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ UN PAKALPOJUMA IZPILDES kārtība 

3.1. LĪGUMS stājas spēkā tā abu pušu parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz LĪGUMĀ noteikto 

saistību pilnīgai izpildei. 
3.2. IZPILDĪTĀJS nodrošina pakalpojuma izpildi ne vēlāk kā līdz 2020.gada 28.februārim. 

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi: 
4.1.1. nodrošināt IZPILDĪTĀJU ar visu informāciju, kas nepieciešama šā LĪGUMA izpildei 

un dot IZPILDĪTĀJAM saistošus norādījumus saistībā ar LĪGUMA izpildi; 
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4.1.2. saskaņā ar šajā LĪGUMĀ noteikto kārtību pieņemt Pakalpojumu, kas atbilst šā 
LĪGUMA un tā pielikumu prasībām; 

4.1.3. pieprasīt no IZPILDĪTĀJA informāciju un paskaidrojumus par LĪGUMA izpildes 

gaitu un citiem LĪGUMA izpildes jautājumiem; 
4.1.4. veikt samaksu par laikā izpildīto Pakalpojumu šajā LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā un 

apmērā; 
4.1.5. nepieņemt Pakalpojumu, ja tas neatbilst LĪGUMĀ vai tā pielikumos noteiktajām 

prasībām. 
4.2. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi: 

4.2.1. izpildīt Pakalpojumu šajā LĪGUMĀ noteiktajā apjomā, termiņā un kvalitātē; 
4.2.2. savlaicīgi informēt PASŪTĪTĀJU par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem 

LĪGUMA izpildē; 
4.3. LĪDZĒJI vienojas neizpaust LĪGUMA izpildes gaitā no otras Puses saņemto informāciju, kurai 
attiecīgā Puse tieši un nepārprotami ir noteikusi ierobežotas pieejamības vai komercnoslēpuma statusu, 
izņemot, ja šo informāciju pieprasa valsts institūcijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības. 

5. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA 

5.1. Katrs LĪDZĒJS atbild par šā LĪGUMA saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos un šajā LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā. 

5.2. Par apmaksas termiņa kavējumu IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs PASŪTĪTĀJAM piemērot līgumsodu 
0,5% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% 
(desmit procenti) no kavētā maksājuma summas. 

5.3. Par Pakalpojuma izpildes kavējumu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs IZPILDĪTĀJAM piemērot 
līgumsodu 0,5% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 
procenti) no līgumcenas. 

5.4. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo puses no saistību pilnīgas izpildes. 
5.5. LĪDZĒJI apņemas nekavējoties rakstiski informēt viena otru par jebkādām grūtībām šā 

LĪGUMA izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu LĪGUMA izpildi. 

6. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA 

6.1. LĪGUMA darbības laikā ir pieļaujami LĪGUMA grozījumi, ja tie nemaina LĪGUMA vispārējo 
raksturu (veidu un cenu salīdzināšanas  dokumentos noteikto mērķi). Visi grozījumi tiek 
numurēti un tiek pievienoti LĪGUMAM. 

6.2. LĪGUMU var izbeigt pirms LĪGUMA 3.2. apakšpunktā noteiktā termiņa, ja LĪDZĒJI 

savstarpēji par to vienojas. 

7. Nepārvaramas varas apstākļi 

7.1. LĪDZĒJI nav atbildīgi par savu līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies 
nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, un kurus LĪDZĒJI nevarēja paredzēt vai novērst šā 
LĪGUMA noslēgšanas brīdī un kuriem iestājoties LĪDZĒJI objektīvi nevar izpildīt uzņemtās 
saistības. 

7.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu, kas atbilst visām šīm pazīmēm: 
7.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt; 
7.2.2. kuru LĪGUMA slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; 
7.2.3. kas nav radies LĪDZĒJA vai tā kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ; 
7.2.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu. 

7.3. LĪDZĒJS, kuram kļuvis neiespējami izpildīt LĪGUMA noteiktās saistības nepārvaramas varas 
apstākļu rezultātā, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, jāpaziņo otram 
LĪDZĒJAM rakstiski par šādu apstākļu rašanos. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā LĪDZĒJI 

netiek atbrīvoti no LĪGUMA saistību izpildes. 
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8. CITI NOTEIKUMI 

8.1. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies LĪGUMA izpildes laikā, LĪDZĒJI risina sarunu ceļā. Ja 
vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā 
kārtībā. 

8.2. Šis LĪGUMS sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku uz 2 
(divām) lapām, no kuriem pa vienam eksemplāram glabājas pie katra Līdzēja. 

8.3. Visi šā LĪGUMA pielikumi ir LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas. 

9. LĪDZĒJU REKVIZĪTI 

PASŪTĪTĀJS 

Biedrība Eiroreģions "Ezeru zeme" 

Reģ. Nr. 40004058427 

BRĪVĪBAS 13, Krāslava, LV-5601 

Konts: LV55UNLA0050006754359 

Banka: AS SEB banka 

Bankas kods: UNLALV2X 

 

  

 

IZPILDĪTĀJS 

XXXX 

Reģ. Nr. 
Adrese: 

Konts: 

Banka: 

Bankas kods: 

 

XXXX 
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