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I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Mērķis 

1.1. Atklāta konkursa (turpmāk – Konkurss) mērķis ir, nodrošinot konkurenci, atklātumu, publiskumu 

un akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Pasūtītājs) līdzekļu efektīvu izmantošanu, 

izvēlēties pretendentu, kurš veiks kvalitatīvu un saimnieciski izdevīgu Pasūtītāja Inčukalna pazemes 

gāzes krātuves gāzes savākšanas punkta Nr.3 uzlabošanas (esošā nojaukšana un jauna paplašināta gāzes 

savākšanas punkta izbūve) būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību (turpmāk – Projektēšanas darbi). 

1.2. Projekts līdzfinansēts Līguma Nr.INEA/CEF/ENER/M2018/175201 ietvaros,  aktivitāte Nr.8.2.4-

0031-LV-W-M-18. 

2. Konkursa rīkotājs, nolikuma un papildus informācijas saņemšana 

2.1. Konkursa rīkotājs ir akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”, vienotais reģistrācijas 

Nr.40203041605, Stigu iela 14, Rīga, LV-1021. 

2.2. Konkursa nolikumu (turpmāk – Nolikums) ieinteresētais piegādātājs (turpmāk – Pretendents) var 

lejupielādēt no Pasūtītāja tīmekļa vietnes www.conexus.lv sadaļas „Iepirkumi” 

http://www.conexus.lv/iepirkumi un no Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamās 

Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas www.eis.gov.lv  

2.3. Pasūtītājs informācijas sniegšanai par Konkursu attiecībā uz Konkursa tehniskajiem jautājumiem 

ir pilnvarojis Pasūtītāja Tehniskās attīstības un investīciju departamenta Projektu vadības biroja projektu 

vadītāju Vadimu Čugaju, tālrunis +371 67087936, mobilais tālrunis +371 28655643, e-pasts: 

Vadims.Cugajs@conexus.lv, par Konkursa procedūru un Nolikumā iekļautajām prasībām Pasūtītājs ir 

pilnvarojis Juridiskā departamenta Iepirkumu daļas vadītāju Sandri Strazdiņu, tālrunis +371 67087972, 

mobilais tālrunis +371 29511577, e-pasts: Sandris.Strazdins@conexus.lv.  

2.4. Pretendenti jautājumus par Nolikuma skaidrojumu vai papildu informāciju par iepirkuma 

procedūras dokumentos iekļautajām prasībām var iesniegt Pasūtītāja kontaktpersonām  elektroniski pa 

e-pastu vai iesniedz tos EIS-e-konkursu apakšsistēmā. Pasūtītājs uz iesniegtajiem skaidrojumu 

pieprasījumiem atbildēs rakstiski 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

2.5. Papildu informāciju Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosūtīs Pretendentam, kas uzdevis 

jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju Nolikuma 2.2.punktā norādītajās interneta adresēs, kurā 

ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.  

2.6. Lai iepazītos ar objektu, kurā veicami Projektēšanas darbi, Pasūtītājs rīko objekta apsekošanu, 

kas notiks 2019.gada 8. novembrī  un 2019.gada 15. novembrī plkst.10:00. Pasūtītāja Inčukalna 

pazemes gāzes krātuves teritorijā Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā. Kontaktpersona: 

Pasūtītāja Gāzes atradnes dienesta vadītājs Mārtiņš Makars, tālrunis +371 67048030, mobilais tālrunis 

+371 26408522, e-pasts: Martins.Makars@conexus.lv.  

Potenciālajam Pretendentam, ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms objekta apskates, jāinformē 

Pasūtītāja kontaktpersona par pārstāvju piedalīšanos, atsūtot personu sarakstu (vārds, uzvārds) uz 

Nolikuma 2.6. apakšpunktā norādīto e-pastu. Visi izdevumi, kas saistīti ar vietas apmeklēšanu, jāsedz 

potenciālajam Pretendentam. Potenciālie pretendenti, kuri nebūs atsūtījuši paziņojumus par piedalīšanos 

vietas apskatē, netiks ielaisti Pasūtītāja objektā. 

 

3. Konkursa veids 

Konkurss tiek organizēts kā atklāts konkurss, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likumu Pasūtītājam publiski uzaicinot Pretendentus iesniegt piedāvājumus (turpmāk – Piedāvājums). 

Piedalīšanās Konkursā ir Pretendentu brīvas gribas izpausme ar vienādiem noteikumiem visiem 

Pretendentiem. 

http://www.conexus.lv/
http://www.conexus.lv/iepirkumi
http://www.eis.gov.lv/
mailto:Vadims.Cugajs@conexus.lv
mailto:Sandris.Strazdins@conexus.lv
mailto:Martins.Makars@conexus.lv
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4. Norādījumi Pretendentiem 

4.1. Konkursā var piedalīties fiziskā vai juridiskā persona, kas piedāvā tirgū veikt Nolikumā noteiktos 

Projektēšanas darbus atbilstoši iepirkuma priekšmetam, kam ir Nolikuma prasībām atbilstoša pieredze 

un kas atbilst iepirkuma procedūras dokumentācijā pārējām noteiktajām prasībām (pretendents). 

4.2. Pretendentam Piedāvājums jānoformē atbilstoši Nolikuma prasībām. Piedāvājums jāiesniedz par 

Projektēšanas darbu izpildi pilnā apjomā saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā pievienoto Akciju sabiedrības 

«Conexus Baltic Grid» Inčukalna pazemes gāzes krātuves virszemes infrastruktūras uzlabošanas 

projektēšanas uzdevumu (turpmāk – Projektēšanas uzdevums).  

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

vairāk kā vienu Piedāvājumu tiks noraidīts.  

4.4. Pretendentam ir rūpīgi jāiepazīstas ar Nolikumu, jāievēro visas Nolikumā un tā pielikumos 

minētās prasības un noteikumi un jāuzņemas atbildība par Piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām. 

4.5. Piedāvājuma iesniegšana nozīmē Pretendenta skaidru un galīgu Pretendenta nodomu piedalīties 

Konkursā un Nolikumā ietverto nosacījumu un noteikumu akceptēšanu, apliecinot izpratni par Nolikumā 

iekļautajām prasībām. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kurš to iesniedzis. Vēlāk atklātie 

Piedāvājuma trūkumi vai neatbilstības Nolikuma prasībām nedod Pretendentam pamatu Piedāvājuma 

cenas palielināšanai vai Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarināšanai.  

4.6. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt jebkuru Piedāvājumu, kurš neatbilst Nolikumā izvirzītajām 

prasībām. 

4.7. Pretendentam pilnībā jāsedz visus izdevumus, kas tam radušies saistībā ar Piedāvājuma 

sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par šīm izmaksām, neatkarīgi no 

Konkursa rezultāta. 

4.8. Pretendentam ir tiesības slēgt līgumu apakšuzņēmēju pakalpojuma nodrošināšanai ar noteikumu, 

ka pilnu atbildību par paredzamā līguma izpildi uzņemas Pretendents. Ja Pretendents ir paredzējis par 

kādu Piedāvājuma daļu slēgt līgumu ar apakšuzņēmēju, kuru darbu apjoms pārsniedz 10% (desmit 

procenti), apakšuzņēmējam jāiesniedz 6.punktā norādītie dokumenti. 

4.9. Piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņa paredzamā līguma izpildes laikā pieļaujama tikai 

ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. 

4.10. Pretendentam nav atļauts iesniegt Piedāvājuma variantus.  

II. INFORMĀCIJA PAR KONKURSA PRIEKŠMETU 

5. Konkursa priekšmets, tā kvantitatīvais un kvalitatīvais raksturojums 

5.1. Konkursa un paredzamā līguma priekšmets ir Pasūtītāja Inčukalna pazemes gāzes krātuves gāzes 

savākšanas punkta Nr.3 uzlabošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība. Darbu kvantitatīvais 

raksturojums norādīts Projektēšanas uzdevumā (Nolikums 1.pielikums).  

5.2.  Darbu izpildes vieta: akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” Inčukalna pazemes gāzes krātuve, 

Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads. 

5.3.  Darbu izpildes termiņš:  

5.3.1. būvprojekta izstrāde: ne vēlāk kā 2022.gada 10.jūlijs (ar saskaņošanu būvvaldē); 

5.3.2. autoruzraudzības veikšana: 143 nedēļas no būvdarbu uzsākšanas, orientējoši 2023.gadā. 

5.4. Pasūtītāja plānotais aprīkojuma iegādes iepirkums izsludināts - 30.08.2020. 

5.5.  Pasūtītāja plānotais Būvniecības darbu iepirkums izsludināts - 10.01.2023. 
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III. PRETENDENTA ATLASES NOTEIKUMI 

6. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai: 

 

Pasūtītāja izvirzītā prasība pretendentam Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti: 

6.1. Pretendents (apakšuzņēmēji un katrs 

piegādātāju apvienības dalībnieks) ir reģistrēti 

atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās 

dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. 

 

a) Ārvalstu pretendentam (komersantam) - 

komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs 

izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai cits 

līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina atbilstību 

Nolikuma 6.1.punkta prasībām. Dokumentam 

jābūt attiecīgas ārvalstu institūcijas, iestādes vai 

personas, kas saskaņā ar pretendenta 

reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem ir 

tiesīga to darīt, izsniegtam. Ja pretendenta 

reģistrācijas valsts normatīvie akti neparedz 

Nolikuma 6.1.punktā minētās prasības izpildi – 

dokumenta par reģistrāciju izsniegšanu - 

pretendentam jāiesniedz paskaidrojums par to. 

Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz spēkā esoša 

attiecīgās kompetentās institūcijas izsniegta 

izziņa, kurā ir uzrādītas pretendenta personas ar 

pārstāvības tiesībām un pārstāvības apjoms. 

b) Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju 

apvienība, tad iesniedzams apliecinājums, ka 

gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks atzīta par 

atklāta konkursa uzvarētāju, ne vēlāk kā 10 

kalendāro dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likuma regulējumu Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt 

iepirkuma līgumu tā pēc savas izvēles izveidojas 

atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai 

noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par 

apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja 

tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu 

sekmīgai izpildei. Minēto termiņu var pagarināt, 

ja Pretendents iesniedz pierādījumus un 

informāciju tam, ka izveidošanās procesam ir 

nepieciešams ilgāks laiks. 

c) Ja piedāvājumu iesniedz pretendents - fiziska 

persona ar patstāvīgās prakses tiesībām, tam ir 

jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz dienai, 

kad Pasūtītājs tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu. 

Attiecībā uz Latvijā reģistrētu pretendentu 

Iepirkuma komisija pārbaudi veiks pēc 

Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu 

dienesta saimnieciskās darbības veicēju datu 

bāzē norādītās informācijas. 

Iepirkuma komisija pārbaudīs katras 

pilnvaras, apliecinājuma, atsauksmes, u.c. 

dokumentu paraksttiesīgās personas 

Uzņēmumu reģistra datu bāzē.  

6.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 

izslēgs Pretendentu no turpmākas 
Ja Pretendents ir reģistrēts Latvijā:  
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dalības iepirkuma procedūrā jebkurā 

no šādiem gadījumiem: 

6.2.1. pretendents vai persona, kura ir 

pretendenta valdes vai padomes loceklis, 

pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai 

persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt 

pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar 

tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas 

spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par 

vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu 

ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem 

noziedzīgiem nodarījumiem: 

a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, 

vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā 

ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā 

formējumā vai piedalīšanās šādas 

organizācijas izdarītajos noziedzīgajos 

nodarījumos, 

b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa 

piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, 

neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, 

neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla 

uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, 

pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi, 

c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu legalizēšana, 

d) terorisms, terorisma finansēšana, teroristu 

grupas izveide vai organizēšana, ceļošana 

terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, 

aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai 

personas vervēšana vai apmācīšana terora aktu 

veikšanai, 

e) cilvēku tirdzniecība, 

f) izvairīšanās no nodokļu vai tiem 

pielīdzināto maksājumu nomaksas; 

6.2.2. ir konstatēts, ka pretendentam 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā 

dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par 

iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas 

reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

1) Apliecinājums, ka uz Pretendentu neattiecas 

neviens no Nolikuma 6.2.4.-6.2.5.punktā 

noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem.  

2) Ja Latvijā reģistrēta pretendenta valdes vai 

padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, 

prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt 

pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ir 

reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī – jāiesniedz 

kompetentas institūcijas izziņa, kas izdota ne agrāk 

kā 6 (sešus) mēnešus pirms piedāvājuma 

iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka uz šīm 

personām neattiecas Nolikuma 6.2.1.punktā 

minētie gadījumi.  

3) Attiecībā uz Latvijā reģistrētu un pastāvīgi 

dzīvojošu pretendentu Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējs ņem vērā informāciju, kas ievietota 

Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā. 

 

Ja Pretendents ir reģistrēts ārpus Latvijas:  
1) Izziņas vai šo dokumentu apliecinātas kopijas, 

kas izdotas ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms 

piedāvājuma iesniegšanas dienas un sastādītas 

saskaņā ar piegādātāja reģistrācijas valsts 

normatīvajiem aktiem un kas apliecina, ka uz 

Pretendentu neattiecas neviens no Nolikuma 

6.2.1.-6.2.3., 6.2.6.-6.2.7.punktā noteiktajiem 

izslēgšanas noteikumiem. Ja tādi dokumenti netiek 

izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai 

apliecinātu, ka uz Pretendentu neattiecas 

Nolikuma 6.2.1.-6.2.3., 6.2.6.-6.2.7.punktos 

norādītie apstākļi, šādus dokumentus var aizstāt ar 

zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts 

normatīvie akti neparedz, — ar paša piegādātāja 

apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu 

varas iestādei, zvērinātam notāram vai 

kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to 

reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.  

 

2) Apliecinājums, ka uz Pretendentu neattiecas 

neviens no Nolikuma 6.2.4., 6.2.5., 6.2.8.punktā 

noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem. 
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parādi), kas kopsummā kādā no valstīm 

pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā 

reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem 

pretendentiem sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējs ņem vērā informāciju, kas ievietota 

Ministru kabineta noteiktajā informācijas 

sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās 

nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā 

īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas 

pēdējās datu aktualizācijas datumā; 

6.2.3. ir pasludināts pretendenta 

maksātnespējas process, apturēta pretendenta 

saimnieciskā darbība vai pretendents tiek 

likvidēts; 

6.2.4. iepirkuma procedūras dokumentu 

sagatavotājs (sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēja amatpersona vai darbinieks), 

iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir 

saistīts ar pretendentu Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 30. 

panta pirmās vai otrās daļas izpratnē vai ir 

ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav 

iespējams novērst šo situāciju ar pretendentu 

mazāk ierobežojošiem pasākumiem; 

6.2.5. pretendentam ir konkurenci 

ierobežojošas priekšrocības iepirkuma 

procedūrā, jo tas ir bijis iesaistīts vai ar to 

saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta 

iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likuma 22. panta trešo daļu, un to nevar 

novērst ar mazāk ierobežojošiem 

pasākumiem, un pretendents nevar pierādīt, ka 

tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība 

iepirkuma procedūras sagatavošanā 

neierobežo konkurenci; 

6.2.6. pretendents ar tādu kompetentās 

institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un 

nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu 

konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas 

kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot 

gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot 

konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību 

iecietības programmas ietvaros pretendentu ir 

atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi 

naudas sodu; 

6.2.7. pretendents ar kompetentās institūcijas 

lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai 

https://likumi.lv/ta/id/288730#p30
https://likumi.lv/ta/id/288730#p30
https://likumi.lv/ta/id/288730#p22
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tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par 

vainīgu un sodīts par pārkāpumu, kas izpaužas 

kā: 

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, 

ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai tās 

nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības 

dalībvalstī, 

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā 

noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos 

noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu 

informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas 

iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu; 

6.2.8. pretendents ir sniedzis nepatiesu 

informāciju, lai apliecinātu atbilstību šajā 

pantā minētajiem noteikumiem vai saskaņā ar 

šo likumu noteiktajām pretendentu 

kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis 

prasīto informāciju; 

6.2.9. uz personālsabiedrības biedru (ja 

pretendents ir personālsabiedrība) ir  

attiecināmi 6.2.1.-6.2.8. punktā minētie 

nosacījumi; 

6.2.10 uz pretendenta norādīto 

apakšuzņēmēju, kura sniedzamo  pakalpojumu 

vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās 

piegādes līguma vērtības, ir attiecināmi 6.2.2. 

-6.2.8. punktā minētie nosacījumi; 

 

6.2.11. uz pretendenta norādīto personu, uz 

kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

nolikumā noteiktajām prasībām, ir attiecināmi 

6.2.1. -6.2.8. minētie nosacījumi. 
 

6.3. Pretendents (t.sk. katrs piegādātāju 

apvienības vai personālsabiedrības biedrs) un 

juridiskās personas, kas veiks projektēšanas 

darbus iepirkuma līguma ietvaros (personas, uz 

kuru iespējām Pretendents balstās, un 

apakšuzņēmēji), ir reģistrētas Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā vai 

līdzvērtīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai 

attiecīgajai personai ir kompetentas institūcijas 

izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzavērtīgs 

dokuments, kas apliecina, ka attiecīgā persona ir 

reģistrēta, licencēta vai sertificēta atbilstoši 

attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, ja 

šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar 

attiecīgās reģistrācijas valsts normatīvajiem 

aktiem, lai veiktu pārvades gāzes sistēmu 

projektēšanu. 

 

a) Personai, kas nav reģistrēta Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz 

apliecinājums, ka gadījumā, ja tā tiks atzīta par 

uzvarētāju, tā pirms līguma slēgšanas 

reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā. Uz 

projektēšanas uzsākšanas brīdi, saskaņā ar 

Būvniecības likuma 22.pantu komersantam, 

t.sk., piegādātāju apvienības vai 

personālsabiedrības dalībniekam, personas uz 

kuru iespējām Pretendents balstās, 

apakšuzņēmējam, ārvalstu komersantam jābūt 

reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, norādot 

vismaz vienu būvspeciālistu reģistrā reģistrētu 

būvspeciālistu.  

b) Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam, kas nav 

reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu 

reģistrā, jāiesniedz attiecīgajā izcelsmes 

(reģistrācijas) vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts 
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reģistrēšanas/licencēšanas/sertificēšanas faktus 

apliecinoši dokumenti, ja attiecīgās valsts, kurā 

reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu 

paredz.  

Uz projektēšanas uzsākšanas brīdi, saskaņā ar 

Būvniecības likuma 22.pantu ārvalstu 

komersantam ir jābūt reģistrētam 

Būvkomersantu reģistrā, norādot vismaz vienu 

būvspeciālistu reģistrā reģistrētu būvspeciālistu. 

Pasūtītājs šajā gadījumā ņem vērā, ka 

Pretendenta reģistrēšanās Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā faktiski ir iespējama 

tikai pēc tam, kad tā speciālists būs ieguvis 

atzīšanas institūcijas izsniegtu atļauju par 

īslaicīgo profesionālo pakalpojumu sniegšanu 

Latvijas Republikā.   

Attiecībā uz Latvijā reģistrētu Pretendentu 

Iepirkuma komisija pārbaudi veiks publiski 

pieejamā Būvniecības informācijas sistēmā. 

6.4. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma 

procedūrā saskaņā ar Pasūtītāja profilā šī 

Konkursa sadaļā e-konkursu apakšsistēmas 

vietnē publicēto veidlapu. 

Aizpildīta un parakstīta Piedāvājuma vēstule - 

Nolikuma 2.pielikums. 

6.5. Pilnvara, ja piedāvājumu ir parakstījusi 

persona, kurai nav publiski reģistrētas tiesības 

pārstāvēt pretendentu. 

Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un 

apvienības vienošanās, ko parakstījuši visi 

personu apvienības dalībnieki (vai alternatīvs 

dokuments) nav atrunātas pārstāvības tiesības 

vai nav izsniegta pilnvara, pieteikums jāparaksta 

katras personas, kas ietilpst piegādātāju 

apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām. 

Pilnvara vai alternatīvs dokuments, kas apliecina 

Pretendenta pārstāvja pārstāvības tiesības. 

6.6. Ja Pretendents balstās uz citu personu 

iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā 

iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no 

savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, tad 

Pretendents, lai apliecinātu profesionālo 

pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša 

personāla pieejamību, var balstīties uz citu 

personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs 

pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir 

nepieciešamas. 

Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, 

rakstisks apliecinājums par piedalīšanos 

Konkursā, kā arī apliecinājums nodot 

Pretendenta rīcībā līguma izpildei 

nepieciešamos resursus, uzņemties paveikt 

darbus vai pakalpojumu gadījumā, ja ar 

Pretendentu tiek noslēgts Iepirkuma līgums, tā, 

lai Pasūtītājam ir nepārprotami skaidrs, ka 

līguma noslēgšanas gadījumā, šīs personas arī 

pildīs nododamos darbus vai pakalpojumu daļu. 

Pretendents par šādām personām var iesniegt arī 

papildus dokumentus (vienošanos, līgumu), kurā 

pretendents ar personu, uz kuras iespējām 

balstās, vienojas par turpmāku sadarbību šīs 

atklāta konkursa līguma noslēgšanas rezultātā.  

6.7. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju 

apvienība: 

a) kura paredzējusi būt galvenais 

ģenerāluzņēmējs, tad piegādātāju apvienība 

nevar izvēlēties iespēju slēgt sabiedrības līgumu 

(ņemot vērā, ka Latvijas Republikas 

Starp piegādātāju apvienības dalībniekiem 

noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka 

vienošanās ir juridiski saistoša visiem 

apvienības dalībniekiem.  

Vienošanās iekļauj šādu informāciju: 

 1) Piegādātāju apvienības dibināšanas 
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Būvkomersantu reģistrā ir iespējams reģistrēt 

tikai attiecīgi reģistrētu pilnsabiedrību vai 

komandītsabiedrību (nevis personu apvienību, 

kas noslēgusi sabiedrības līgumu)).  

b) ja tikai kāds no piegādātāju apvienības 

biedriem ir ģenerāluzņēmējs (kas attiecīgi tiks 

reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu 

reģistrā), tad ir pieļaujams, ka piegādātāju 

apvienības biedru starpā tiek slēgts sabiedrības 

līgums. 

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma 

procedūrā paraksta piegādātāju apvienības 

galvenais dalībnieks, kurš ir pilnvarots parakstīt 

piedāvājumu un citus dokumentus, rīkoties 

piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, 

parakstīt Iepirkuma līgumu. Vienošanās 

dokumentā jānorāda katra piegādātāju 

apvienības dalībnieka darbu veikšanas daļa 

procentos un katra dalībnieka atbildības apjoms. 

6.7.punkta b) apakšpunktā noteiktajā gadījumā 

piegādātāju apvienībai 10 (desmit) darba dienu 

laikā pēc paziņojuma par Iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu saņemšanas pēc 

savas izvēles jāizveidojas atbilstoši noteiktam 

juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības 

līgums. 

mērķis un vienošanās spēkā esamības termiņš; 

 2) Apliecinājums, ka piegādātāju apvienība 

reģistrēsies kā pilnsabiedrība vai 

komandītsabiedrība 6.7.punkta a) apakšpunktā 

noteiktajā gadījumā; 

 3) Katra apvienības dalībnieka paredzamā 

Iepirkuma līguma daļa, tiesības un pienākumi; 

 4) Apliecinājums, ka visi personu 

apvienības dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām 

un finansiālajām iespējām Pretendents balstās 

un kuri būs atbildīgi par Iepirkuma līguma 

izpildi, būs solidāri atbildīgi par Iepirkuma 

līguma izpildi gadījumā, ja tiks piešķirtas 

Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, norādot 

katra dalībnieka Iepirkuma līguma izpildes 

daļu; 

 5) Informācija un rekvizīti par piegādātāju 

apvienības vadošo dalībnieku; 

 6) Pilnvarojums dalībniekam vai personai, 

kura tiesīga rīkoties visu personas apvienības 

dalībnieku vārdā Konkursā. 

6.8. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus 

tos apakšuzņēmējus (t.sk. apakšuzņēmēja 

apakšuzņēmējus), kas sniegs pakalpojumus 

vismaz 10% apmērā no kopējās līgumcenas un 

katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo 

iepirkuma līguma daļu. 

            

       Apakšuzņēmēju saraksts, kurā Pretendents 

norāda un apliecina,  kuru no līguma daļām 

plāno nodot apakšuzņēmējiem, norādot 

apakšuzņēmējus un tiem nododamo darbu 

apjomu, tajā skaitā, % no kopējā (informācija 

iekļaujama Nolikuma 2.pielikumā). 

       Jāiesniedz norādīto Apakšuzņēmēju, 

personīgs rakstisks apliecinājums par gatavību 

piedalīties iepirkuma līguma izpildē, apņemties 

veikt nododamo iepirkuma līguma daļu vai 

darbus.  

6.9. Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas 

vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā 

sākotnējo pierādījumu atbilstībai Konkursa 

nolikumā noteiktajām pretendentu atlases 

prasībām. Eiropas vienotais iepirkuma 

procedūras dokuments ir pieejams aizpildīšanai 

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē: 

http://iub.gov.lv/lv/node/587 un, ja pretendents 

izvēlējies to iesniegt, tad šo dokumentu 

pretendents iesniedz par katru piegādātāju 

apvienības dalībnieku (arī par katru 

personālsabiedrības dalībnieku, ja pretendents ir 

personālsabiedrība), par katru personu, uz kuras 

iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka 

tā kvalifikācija atbilst Konkursa nolikumā 

noteiktajām prasībām un par tā norādīto 

apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vai 

Pretendents pēc izvēles var iesniegt Nolikuma 

6.9.punktā noteikto dokumentu. 

http://iub.gov.lv/lv/node/587
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sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% 

no iepirkuma līguma vērtības. Iesniedzot 

Eiropas vienoto iepirkuma procedūras 

dokumentu nepieciešams aizpildīt visu 

attiecināmo informāciju, t.sk., informāciju par 

atlases prasībām. 

 
7. Prasības saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim: 

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti: 

7.1. Pretendents iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanas gadījumā spēj saņemt 

bankas vai apdrošināšanas kompānijas 

izsniegtu saistību izpildes nodrošinājumu 2 % 

(divu procentu) apmērā no piedāvātās 

līgumcenas (bez PVN) būvprojekta izstrādei, 

saskaņā ar Konkursa nolikuma prasībām 

saskaņā ar Konkursa nolikuma prasībām. 

Pretendenta kredītiestādes vai apdrošināšanas 

kompānijas rakstisks apliecinājums, kurā 

norādīts, ka gadījumā, ja Pretendentam tiks 

piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 

Pretendents viena mēneša laikā pēc iepirkuma 

līguma noslēgšanas dienas iesniegs Pasūtītājam 

saistību izpildes nodrošinājumu 2 % (divu 

procentu) apmērā (atbilstoši Nolikuma 

5.pielikumam) no piedāvātās līgumcenas (bez 

PVN) būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai 

saskaņā ar Konkursa nolikuma prasībām, kas 

būs spēkā saskaņā ar iepirkuma līguma 

nosacījumiem. 

 

8. Prasības tehniskajām un profesionālajām spējām: 

Pasūtītāja izvirzītā prasība 

pretendentam 

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti: 

8.1. Pretendentam iepriekšējo piecu 

gadu laikā (2014., 2015., 2016., 

2017., 2018.gadā, vērtēts tiks arī 

2019.gads) vai īsākā, ņemot vērā 

Pretendenta dibināšanas vai darbības 

uzsākšanas laiku, Pretendentam vai 

personai, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, ir pieredze: 

8.1.1. 2 (divu) III grupas gāzes 

pārvades un uzglabāšanas sistēmas ar 

darba spiedienu virs 1,6 MPa 

inženierbūvju būvprojektu izstrādē. 

Būves ir līdzvērtīgas Tehniskajā 

specifikācijā norādītajiem 

būvprojektēšanas apjomiem vai īsākā, 

ņemot vērā Pretendenta dibināšanas vai 

darbības uzsākšanas laiku, 

Pretendentam vai personai, uz kuras 

iespējām Pretendents balstās, ir 

pieredze, pielietotajiem 

būvmateriāliem un katra projektēšanas 

darba kopējā līgumcena ir ne mazāka 

kā 500 000 EUR.  

8.1.2. 1 (viena) būvprojekta 

autoruzraudzībā visu būvniecības laiku 

III grupas gāzes pārvades un 

uzglabāšanas sistēmas ar darba 

Pretendenta pieredzes apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 

4.pielikumu. Par katru pieredzi apliecinošo projektu klāt 

pievieno, būvatļaujas kopiju un pasūtītāja atsauksmi, kas 

apliecina nolikuma prasību izpildi un projektēšanas darbu 

izpildi atbilstoši attiecīgajiem normatīviem. 

Par pieredzes apliecinošo objektu, kuram veikta 

autoruzraudzība, papildus klāt pievieno akta par būves 

pieņemšanu ekspluatācijā kopiju. 

Šajā punktā norādītajās dokumentu kopijās esošo 

informāciju attiecībā uz Pretendenta pieredzi ārvalstīs var 

apliecināt arī ar alternatīviem dokumentiem. 
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spiedienu virs 1,6 MPa 

(autoruzraudzība ir veikta būvei, kas ir 

līdzvērtīga Tehniskajā specifikācijā 

norādītajiem būvprojektēšanas 

apjomiem, pielietotajiem 

būvmateriāliem). 

 

PRASĪBAS SPECIĀLISTIEM 

8.2. Būvprojekta vadītājs:  

8.2.1. Būvspeciālista sertifikāts 

pārvades gāzes un naftas apgādes 

sistēmu projektēšanā. 

8.2.2. Iepriekšējo piecu gadu laikā 

(2014., 2015., 2016., 2017., 2018.gadā, 

vērtēts tiks arī 2019.gads), vai īsākā, 

ņemot vērā Pretendenta dibināšanas vai 

darbības uzsākšanas laiku, ir veicis 

būvprojekta vadītāja pienākumus, visu 

projektēšanas laiku, 2 (divu) III grupas 

gāzes pārvades un uzglabāšanas 

sistēmas ar darba spiedienu virs 1,6 

MPa inženierbūves būvprojektu 

izstrādē. Būves ir līdzvērtīgas 

Tehniskajā specifikācijā norādītajiem 

būvprojektēšanas apjomiem, 

pielietotajiem būvmateriāliem.  

8.2.3. Iepriekšējo trīs (2016., 2017., 

2018.gadā, vērtēts tiks arī 2019.gads) 

gadu laikā līdz piedāvājuma 

iesniegšanas brīdim, vai īsākā, ņemot 

vērā Pretendenta dibināšanas vai 

darbības uzsākšanas laiku, ir veicis 1 

(viena) autoruzraudzību visu būvdarbu 

laiku III grupas gāzes pārvades un 

uzglabāšanas sistēmas ar darba 

spiedienu virs 1,6 MPa inženierbūves 
(autoruzraudzība ir veikta būvei, kas ir 

līdzvērtīga Tehniskajā specifikācijā 

norādītajiem būvprojektēšanas 

apjomiem, pielietotajiem 

būvmateriāliem (būvju veidi: jaunbūve 

vai pārbūve). 

        Informācija par speciālista pieredzi saskaņā ar 

Nolikuma 4.pielikumu. 

         Par katru pieredzi apliecinošo projektu klāt pievieno 

pasūtītāja atsauksmi, kas apliecina nolikuma prasību izpildi 

un būvatļaujas kopiju par projektēšanas nosacījumu izpildi. 

Par pieredzes apliecinošo projektu, kuram veikta 

autoruzraudzība, papildus klāt pievieno akta par būves 

pieņemšanu ekspluatācijā kopiju un Autoruzraudzības 

žurnāla sadaļu “Vispārīgās ziņas” un “Autoruzraugu 

saraksts” kopijas. 

       

 Šajā punktā norādītajās dokumentu kopijās esošo 

informāciju var apliecināt arī ar alternatīviem 

dokumentiem. 

         Nepieciešamības gadījumā Iepirkuma komisija nolūkā 

pārliecināties par norādītās pieredzes patiesumu lūgs 

Pretendentu iesniegt izziņu no būvvaldes attiecībā uz 

konkrētajām būvprojekta daļām. 

 

Prasības attiecībā uz ārvalsts speciālistu ar arhitekta 

praksi: Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai 

jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu 

pakalpojumu sniegšanai. 

Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar 

pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 

piecu darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas 

institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo 

pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā 

profesijā, kā arī  iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas 

izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai 

arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems1. 

 

 

9. Iesniedzamie dokumenti 

9.1. Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendentam jāpievieno šādi dokumenti, kas apliecina tā tiesības 

piedalīties Konkursā un tā pietiekamu kvalifikāciju, kā arī sniedz vispārēju informāciju par Pretendentu 

(izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un 

atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju 

                                                 
1 Minētā kārtība par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu attiecas uz personām, kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās 

tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un, kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Personām no citām valstīm ir jāveic pilnā kvalifikācijas atzīšana, piemērojot 

vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu (arī gadījumos, ja šīs personas Latvijā profesionālos pakalpojumus sniegs īslaicīgi). 
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izsniegtās izziņas un citus dokumentus – ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas 

dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku termiņu): 

9.1.1. izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes (ja Pretendents ir Latvijas Republikas 

rezidents) vai izziņa (ja Pretendents nav Latvijas Republikas rezidents) no Pretendenta mītnes zemes 

kompetentas valsts nodokļu iestādes par to, ka Pretendentam nav nodokļu (nodevu) un sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (ne vecāka par 

vienu mēnesi, ja Pretendents ir Latvijas Republikas rezidents, vai ne vecāka par sešiem mēnešiem, ja 

Pretendents nav Latvijas Republikas rezidents, no Piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa). Ja 

Pretendents ir Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, izdruku var neiesniegt; 

9.1.2. Pretendenta mītnes zemes Uzņēmuma reģistra vai tiem pielīdzināmiem reģistra izziņa par to, ka 

pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība 

nav apturēta vai pārtraukta. Ja pretendents ir Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, izziņu var 

neiesniegt; 

9.1.3. Pretendentu atlases dokumenti saskaņā ar Nolikuma 6.-9.punktu; 

9.1.4. projektēšanas darbu izpildes kalendārais grafiks atbilstoši konkursa dokumentos norādītājiem 

termiņiem; 

9.1.5. Pretendenta tehniskais piedāvājums, kurā iekļauti visas Akciju sabiedrības «Conexus Baltic Grid» 

Inčukalna pazemes gāzes krātuves virszemes infrastruktūras uzlabošanas projektēšanas uzdevuma 

(nolikuma 1.pielikums) 5.punktā iekļautā informācija. 

III. PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS  

10. Piedāvājuma nodrošinājums 

10.1. Pretendentam ir jāpievieno Piedāvājumam no savas puses neatsaucams Piedāvājuma 

nodrošinājums 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro, 00 centi) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumam 

ir jābūt derīgam 90 dienas no Nolikuma 14.1.punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa. 

10.2. Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz vienā no formām:  

10.2.1. kā kredītiestādes beznosacījumu garantiju oriģināls uz Pretendenta vārda, ko izsniegusi 

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

3.pielikumā (Forma I). Kredītiestādes garantijai jābūt izdotai un reģistrētai saskaņā ar kredītiestādes 

reģistrācijas valsts likumiem;  

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

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

pievienojot apdrošināšanas noteikumu kopiju un apdrošinātāja atbilstoši Nolikuma 3.pielikumā  (Forma 

II) noteiktai formai izsniegtās garantijas vēstules oriģinālu. Papildus Pretendents iesniedz kredītiestādes 

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

apdrošināšanas polisē noteiktajā apjomā un termiņā;  

10.2.3. kā dublikāts no maksājuma uzdevuma, kas apliecina, ka maksājums veikts uz Akciju sabiedrības 

„Conexus Baltic Grid” norēķinu kontu: LV UR vienotais reģistrācijas Nr. 40203041605, „Swedbank” 

AS, HABALV22,  konts Nr. LV08HABA0551042978827. Maksājuma uzdevumā jānorāda, ka tas ir 

piedāvājuma nodrošinājums atklātam konkursam "Piedāvājuma nodrošinājums AS „Conexus Baltic 

Grid” atklātam konkursam par Inčukalna pazemes gāzes krātuves gāzes savākšanas punkta Nr.3 

uzlabošanas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību” id.Nr. Conexus Baltic Grid 2019/8 CEF.  

10.3. Piedāvājumi, kuriem nebūs pievienots Pasūtītājam pieņemams piedāvājuma nodrošinājuma 

oriģināls, tiks noraidīti un netiks izvērtēti. 

10.4. Piedāvājuma nodrošinājums tiks atgriezts Pretendentam ne vēlāk kā 10 dienu laikā šādos 

gadījumos: 

a) Pretendentiem, kuri nav atzīti par Konkursa uzvarētāju – 10 (desmit) dienu laikā pēc rezultātu 

paziņošanas Pretendentiem; 
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b) Konkursa uzvarētājam – 10 (desmit) dienu laikā pēc līguma ar Pasūtītāju noslēgšanas un 

avansa nodrošinājuma un līguma saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas vai gadījumā, 

ja Pasūtītāja lēmuma dēļ līgums netiek noslēgts, - 10 (desmit) dienu laikā pēc rezultātu 

paziņošanas Pretendentiem. 

 

IV. PIEDĀVĀJUMU SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA, PIEDĀVĀJUMA CENA 

11. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana 

11.1. Pretendenta sagatavotajam Piedāvājumam, tā pielikumā pievienotajiem dokumentiem un visai 

korespondencei attiecībā uz Konkursu, ar kuru apmainās Pretendents un Pasūtītājs, ir jābūt latviešu 

valodā. 

11.2. Piedāvājumam ir jāpievieno Piedāvājuma vēstule (paraugs Nolikuma 2.pielikumā), ko parakstījusi 

persona, kurai ir pārstāvības tiesības vai kura ir pilnvarota to darīt pretendenta vārdā. Personas, kura 

parakstījusi Piedāvājuma vēstuli pilnam vārdam, uzvārdam un amatam jābūt norādītam zem paraksta. 

11.3. Ja pirms Piedāvājuma iesniegšanas Piedāvājuma dokumentos ir veikta kļūdu labošana vai izdarītas 

izmaiņas vai papildinājumi, tad tas ir jānorāda attiecīgā Piedāvājuma dokumenta beigās un jāapliecina ar 

tās personas parakstu, kas paraksta Piedāvājumu un tam pievienotos dokumentus.  

11.4. Ja pretendents ir ārvalstīs reģistrēts komersants, tad tā Piedāvājuma vēstulē ir jānorāda, vai: 

11.4.1. tas ir/nav uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu likuma "Par uzņēmumu ienākuma 

nodokli" izpratnē, 

11.4.2. tas ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai noslēgta Konvencija par nodokļu 

dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk – Nodokļu konvencija). 

11.5. Piedāvājuma vēstulē jānorāda Pretendenta kontaktpersonas, kuru Pretendents ir pilnvarojis risināt 

ar Piedāvājumu sasitītos jautājumus Konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasts. 

11.6. Piedāvājumā, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, vārdiem un skaitļiem jābūt 

skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem vai dzēsumiem. Pretrunu gadījumā starp vārdiem un skaitļiem, 

par noteicošo tiks uzskatīts vārdiskais formulējums. 

11.7. Piedāvājumā, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, vārdiem un skaitļiem jābūt 

skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem un dzēsumiem. Pretrunu gadījumā starp vārdiem un skaitļiem, 

par noteicošo tiek uzskatīts vārdiskais formulējums. 

11.8. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas (www.eis.gov.lv, turpmāk 

tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas: 

11.8.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot EIS ekonkursu 

apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā ievietotās formas; 

11.8.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS ekonkursu 

apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar 

formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu 

atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem). 

11.9. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka: 

11.9.1. piedāvājuma vēstule jāaizpilda, izmantojot elektroniski pieejamās sagataves (formas) EIS 

e-konkursu apakšsistēmā; 

11.9.2. iesniedzot piedāvājumu, Pretendents to paraksta, izmantojot EIS iestrādāto paraksta rīku, 

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

dokumentu un elektroniskā paraksta statusu; 

http://www.eis.gov.lv/
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11.9.3. piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu 

apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, 

tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to 

ģeneratorus. 

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

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

iesniegtiem un iepirkuma procedūrā nepiedalīsies. 

11.12. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras 

iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām, un par 

katru apakšuzņēmēju (ja tāds tiks piesaistīts), kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) 

procenti no piedāvātās vispārīgās vienošanās vērtības. 

11.13. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. 

11.14. Pretendents var iesniegt ESPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā. 

12. Piedāvājuma derīguma termiņš  

12.1. Pretendenta piedāvājuma derīguma termiņš ir ne mazāks kā 90 (deviņdesmit) dienas pēc 

piedāvājumu iesniegšanas beigu datuma. Piedāvājumi ar mazāku derīguma termiņu tiks atzīti kā 

neatbilstoši un tiks noraidīti. 

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

slēgšanai, vai paziņojuma par piedāvājuma noraidīšanu saņemšanai.  

12.3. Pasūtītājs var lūgt Pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu uz noteiktu laiku.  

13. Piedāvājuma cena 

13.1. Piedāvājuma cena jānorāda euro (EUR).   

13.2. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visi nodokļi un nodevas, kas maksājami saistībā ar Projektēšanas 

darbu un autoruzraudzības darbu izpildi, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto 

pievienotās vērtības nodokli (PVN), kas Piedāvājumā ir jānorāda atsevišķi. 

13.3. Piedāvājuma cena jānorāda Piedāvājuma vēstulē un Projektēšanas un autoruzraudzības darbu 

tāmē, atšifrējot katru pozīciju atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā uzrādītiem apjomiem, kā arī paredzot 

visas izmaksas, kuras nepieciešamas Projektēšanas un autoruzraudzības darbu izpildei (t.sk. arī 

apdrošināšanu). 

13.4. Iepirkuma komisija vērtē Piedāvājuma cenu bez PVN. 

V. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA 

14. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš 

14.1. Pretendentam Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz līdz 2019. gada 

28.novembrī plkst. 10.00 (pēc Latvijas laika) EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

14.2. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā 2019. gada 28.novembrī 

plkst. 10:00 (uzreiz pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām). 

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

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

apakšsistēmā pretendenti var iepazīties ar piedāvājumu atvēršanas rezultātiem. 
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VI. PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA 

15. Piedāvājumu saturs un informācija par izvērtēšanas gaitu ir aizsargājama informācija, un 

izvērtēšanas gaitā tiek ievērots konfidencialitātes princips. Piedāvājumu vērtēšanā drīkst piedalīties tikai 

Iepirkuma komisija un tās pieaicinātie speciālisti un eksperti. 

16. Piedāvājumu atbilstības pārbaude 
16.1. Iepirkuma komisija ir tiesīga uzaicināt pretendentu uz skaidrojošo sanāksmi Piedāvājuma detaļu 

precizēšanai.  

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

Nolikuma prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti.  

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

tiesības pieprasīt no Pretendentiem noteiktā termiņā iesniegt skaidrojumus un precizējumus par 

iesniegtajiem dokumentiem. Atbildes uz jautājumiem pretendentam jānosūta Pasūtītājam pa pastu vai e-

pastu pieprasījumā norādītajā termiņā. 

16.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Pretendenta iesniegto informāciju un tehnisko specifikāciju datus 

kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs, pie piedāvāto Preču ražotājiem, to autorizētajiem 

pārstāvjiem un citiem ekspertiem un citos publiski pieejamos avotos, t.sk. pie iepriekšējiem pasūtītājiem. 

Gadījumos, kad Pasūtītājs ir ieguvis informāciju šādā veidā, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt 

izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītājs iegūtā informācija neatbilst faktiskajai 

situācijai. 

16.5. Ja  Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegto dokumenta kopijas autentiskumu, tas var pieprasīt, lai 

Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.  

16.6. Piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu, ja:  

16.6.1. Piedāvājums nav parakstīts atbilstoši Nolikuma nosacījumiem;  

16.6.2. nav pievienots atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar Nolikuma 10.punkta prasībām;  

16.6.3. Pretendents nav sniedzis pilnībā visu Nolikuma 9.punktā prasīto informāciju tā kvalifikācijas 

novērtēšanai, sniegtā informācija nav atbilstoša vai nav patiesa;  

16.6.4. Nolikuma 6.2.punktā norādītajos obligātās izslēgšanas gadījumos;  

16.6.5. Pretendents nav sniedzis pilnībā visu Nolikuma 9.1.5.apakšpunktā prasīto informāciju tā 

tehniskajā piedāvājumā pretendenta spēju atbilstības novērtēšanai, sniegtā informācija neatbilst 

Nolikuma Tehniskajā uzdevumā norādītajām prasībām; 

16.6.6. Pretendentam nav nepieciešamās pieredzes Projektēšanas uzdevumā minēto darbu veikšanai un 

tā neatbilst Nolikuma 8.1. punktā noteiktajām prasībām; 

16.6.7. Pretendenta iesniegtajam personālam nav nepieciešamās kvalifikācijas un pieredzes Tehniskajā 

specifikācijā minēto darbu veikšanai un tā neatbilst Nolikuma 8.2 punktā noteiktajām prasībām; 

16.6.8. Pretendents savā Piedāvājumā ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju tā kvalifikācijas 

novērtēšanai, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; 

16.6.9. Pretendents nav sniedzis skaidrojumus vai nav ieradies uz skaidrojošo sanāksmi saskaņā ar 

Nolikuma 16.1. un 16.3.apakšpunktu, vai arī nav sniedzis citu Pasūtītāja pieprasīto informāciju. 

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

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

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

priekšnoteikums Pretendentu piedāvājuma izvērtēšanai. Negatīva atzinuma gadījumā Pretendenta 

piedāvājums tiks noraidīts.  
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17. Piedāvājumu izvērtēšana 

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

piedāvājumiem, kuri ir atzīti par atbilstošiem Nolikuma 16.punktā noteiktajā kārtībā.  

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

tiks labotas atbilstoši aritmētikas likumiem.  

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

 

VII. PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJS UN UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA 

18. Piedāvājumu izvēles kritērijs 

18.1. Par Konkursa uzvarētāju tiek atzīts Pretendents, kurš iesniedzis Nolikuma prasībām pilnībā 

atbilstošu saimnieciski izdevīgāko, kurš ieguvis augstāko punktu skaitu saskaņā ar Nolikumā noteikto 

vērtēšanas kārtību. 

18.2. Pasūtītājs attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbaudīs, 

vai attiecībā uz šo Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labumu guvējiem, pārstāvēttiesīgo 

personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar 

filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, nav noteiktas starptautiskās 

vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības 

vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts (NATO) noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma 

izpildi. Ja attiecībā uz minēto Pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas 

finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai NATO dalībvalsts noteiktās 

sankcijas, (tai skaitā sankcijas attiecībā uz proliferācijas finansēšanu). kuras kavē līguma izpildi, tas tiks 

izslēgts no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.  

18.3. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji ir atspoguļoti tabulā: 

Kritēriji Kritērija punkti 

Finansiālie kritēriji, t.sk.: 100 

Piedāvājuma cena 90 

Samaksas noteikumi 10 

18.4. Finansiālais kritērijs “Piedāvājuma cena” tiek novērtēts šādi: Piedāvājumam ar viszemāko cenu 

tiek piešķirts maksimālais kritērija punktu skaits (90), bet pārējiem Piedāvājumiem punkti tiek aprēķināti 

pēc formulas: 

Zemākā Piedāvājuma cena / Piedāvājuma “N” cena * 90 (kritērija punkti). 

18.5. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas, un to izlabos, ja tāda tiek 

konstatēta. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam. Pamatoti 

labotā Piedāvājuma cena tiek uzskatīta par saistošu pretendentam. Ja pretendents nepiekrīt Iepirkuma 

komisijas pamatoti veiktajam kļūdu labojumam, tā Piedāvājums tiek noraidīts. 

18.6. Piedāvājuma cena tiek koriģēta, pieskaitot vai atņemot summas saistībā ar aritmētisko kļūdu 

labojumiem tādā veidā, lai Piedāvājumu izvērtēšanā tiek salīdzinātas Piedāvājumu cenas, kurās iekļauts 

pilns Projektēšanas darbu apjoms. 

18.7. Finansiālais kritērijs “Samaksas noteikumi” tiek vērtēts šādi: 

Finansiālais kritērijs “Samaksas noteikumi” tiek vērtēts atbilstoši algoritmam, kur Pretendents ar 

vismazāko avansa apmēru saņems maksimālo punktu skaitu 10. Pārējiem piedāvājumiem punkti tiek 

piešķirti proporcionāli. 

(X+100)/(Z+100)*10 = iegūstamais punktu skaits, kur: 

X- pretendenta piedāvātais vismazākais avansa apmērs; 
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Z- pretendenta piedāvātais avansa apmērs; 

Avansa maksājums nedrīkst pārsniegt 30% no piedāvātās līgumcenas. Piedāvājums, kas paredz 

avansu lielāku par 30%, tiks noraidīts kā Nolikuma prasībām neatbilstošs. 

Izpildītājs līdz avansa maksāšanas laikam iesniedz Pasūtītājam atbilstošu avansa nodrošinājumu avansa 

apmērā (ieskaitot PVN) – Pasūtītājam pieņemamas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju vai 

galvojumu. Avansa nodrošinājumam jābūt euro. Avansa nodrošinājumam ir jābūt spēkā no tā izdošanas 

datuma līdz datumam, kurš ir vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pēc līgumā noteiktā Projektēšanas darbu 

izpildes termiņa. 

19. Iepirkuma komisija var atzīt par Konkursa uzvarētāju tikai vienu Pretendentu. 

20. Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt Konkursu jebkurā laikā pirms noslēgts līgums ar Konkursa 

uzvarētāju, neuzņemoties nekādas saistības pret Pretendentiem. 

21. Ja Konkursā iesniegts tikai viens Piedāvājums, Iepirkuma komisija lemj, vai tas ir atbilstošs un 

saimnieciski izdevīgs un vai ir iespējama līguma slēgšana ar vienīgo Pretendentu. 

22. Ja neviens no iesniegtajiem Piedāvājumiem neatbilst Nolikuma noteikumiem, Pasūtītājs pieņem 

lēmumu izbeigt Konkursu. 

23. Iepirkuma komisija informē visus Pretendentus par Konkursa rezultātu vienlaicīgi. 

24. Piedāvājumu saturs un informācija par izvērtēšanas gaitu ir aizsargājama informācija, un 

izvērtēšanas gaitā tiek ievērots konfidencialitātes princips. Piedāvājumu vērtēšanā drīkst piedalīties tikai 

Iepirkuma komisija un tās pieaicinātie speciālisti un eksperti. 

VIII. LĒMUMA PAR UZVARĒTĀJU PAZIŅOŠANA UN LĪGUMA NOSLĒGŠANA 

25. Konkursa uzvarētāja iesniegtais Piedāvājums ir pamats līguma par Projektēšanas darbu izpildi 

noslēgšanai. 

26. Ja Piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens pretendents, kurš turklāt ir atzīts par Konkursa uzvarētāju 

un ir zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās reģistrēts komersants, vai ārvalstīs reģistrēts 

komersants, kas uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu likuma "Par uzņēmumu ienākuma 

nodokli" izpratnē, pirms līguma noslēgšanas Konkursa uzvarētājam ir pienākums iesniegt informāciju 

par transferta cenas pamatojumu un darījuma (cenas) atbilstības tirgus cenai (vērtībai) pamatojumu. 

27. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kuram veidojas pastāvīgā 

pārstāvniecība Nodokļu konvencijas vai likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē, pirms Iepirkuma 

līguma noslēgšanas Konkursa uzvarētājam ir pienākums iesniegt visus Pasūtītāja pieprasītos 

nepieciešamos apliecinājumus saistībā ar pastāvīgo pārstāvniecību. 

28. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kurš nav Eiropas Savienības 

dalībvalsts rezidents, un piedāvājumā ir paredzēts kā apakšuzņēmēju piesaistīt Eiropas Savienības 

dalībvalsts rezidentu, tad līgumā tiks iekļauts noteikums, ka par šī apakšuzņēmēja sniegtajiem 

pakalpojumiem vai nosūtīto preci rēķinu apakšuzņēmējs izraksta Pasūtītājam. 

29. Līgums ar Konkursa uzvarētāju jānoslēdz 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir 

informējis Pretendentus par Konkursa rezultātu. Ja Pasūtītājs un Konkursa uzvarētājs 30 (trīsdesmit) 

dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir informējis par Konkursa rezultātu, nenoslēdz Līgumu, Pasūtītājs 

ir tiesīgs atteikties slēgt līgumu ar Konkursa uzvarētāju. Šādā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības uzaicināt 

uz Līguma pārrunām Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo lētāko Piedāvājumu vai pārtraukt Konkursu, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu.   

IX. KONFIDENCIALITĀTE 

30. Pretendentu skaits un nosaukumi līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim ir neizpaužama informācija, 

ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi, Piedāvājumu saturs un Iepirkuma komisijas sēžu materiāli 
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ir komercnoslēpums un aizsargājama informācija, un tie nav izpaužami citiem Pretendentiem vai 

trešajām personām.  

X. PRETENDENTA TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU 

31. Ja Pretendentam ir pretenzijas par Pasūtītāja rīcību vai lēmumu, kas attiecas uz Konkursa norisi, 

Pretendentam ir tiesības rīkoties Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

XI. PIELIKUMI 

32.    Nolikumam ir pievienoti 5 (pieci) pielikumi: 

1.pielikums Projektēšanas uzdevums uz 11 lappusēm; 

2.pielikums 

3.pielikums 

4.pielikums 

5.pielikums 

6.pielikums 

Piedāvājuma vēstule uz 2 lappusēm; 

Piedāvājuma nodrošinājuma paraugs uz 3 lappusēm; 

Pretendenta un būvprojekta vadītāja pieredzes apraksts uz 1 lappuses; 

Saistību izpildes garantijas paraugs uz 1 lapaspuses; 

Līguma par būvprojekta izstrādi un atoruzraudzību projekts uz __ 

lappusēm. 

  

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs      S.Strazdiņš 
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1.pielikums 
Atklāta konkursa nolikumam  

“Par gāzes savākšanas punkta Nr.3  

uzlabošanas būvprojekta izstrādi  

un autoruzraudzību” 

 

Akciju sabiedrības «Conexus Baltic Grid» Inčukalna pazemes 

gāzes krātuves virszemes infrastruktūras uzlabošanas 

projektēšanas uzdevums 

 

Vispārīgie noteikumi 

Projektēšanas uzdevums nosaka tehniskās prasības un darbu apjomu, lai īstenotu akciju 

sabiedrības «Conexus Baltic Grid» (turpmāk – Pasūtītājs) Inčukalna pazemes gāzes krātuves (turpmāk – 

IPGK) Gāzes savākšanas punkta Nr.3 (turpmāk – GSP-3) uzlabošanas (esošā nojaukšana un jauna 

paplašināta gāzes savākšanas punkta izbūve) projektēšanas darbu kopumu. Projektēšanas uzdevums ir 

iepirkumu procedūras dokumentācijas neatņemama sastāvdaļa. 

Esošā GSP-3 demontāža un jauna paplašināta gāzes savākšanas punkta izbūve tiek veikta Eiropas 

Savienības līdzfinansētā projekta “Enhancement of Inčukalns Underground Gas Storage” projekta 

numurs 8.2.4-0031-LV-W-M-18 ietvaros un ir tā neatņemama sastāvdaļa.   

Projektēšanas uzdevums nosaka: 

1. Projektēšanas darbu apjomu; 

2. Vispārīgo informāciju;  

3. Projekta uzdevumus; 

4. Tehniskās prasības; 

5. Pretendenta iesniedzamā tehniskā piedāvājuma saturs.  

1.  GSP-3 uzlabošanas projekta darbu apjoms  

1.1.  Norīkot būvprojekta vadītāju; 

1.2. Apsekot esošās GSP-3 ēkas, tehnoloģiskās iekārtas, inženiertīklus, to tehnisko stāvokli un 

tehnisko dokumentāciju un sagatavot apsekošanas atzinumu. Saskaņā ar apsekošanas rezultātiem 

sniegt Pasūtītājam vismaz divus variantus par darbu veikšanas kārtām un secību. Izstrādājot darbu 

veikšanas secību un būvniecības kārtu daudzumu, izpildītājam jāievēro nosacījums, lai 

būvniecības darbu veikšanas rezultātā, pēc iespējas, tiktu radīta mazāka ietekme uz Inčukalna 

pazemes gāzes krātuves tehniskajām iesūknēšanas un izņemšanas jaudām, nodrošinātu cilvēku, 

vides un īpašuma drošību, kā arī īstenotu atbilstošos rūpniecisko avāriju riska samazināšanas 

pasākumus;  

1.3. Pamatojoties uz apsekošanas rezultātiem sagatavot un iesniegt tehniski – ekonomisko 

pamatojumu par GSP-3 uzlabošanu, tai skaitā nepieciešamo tehnoloģisko līniju skaitu; 

1.4. Sagatavot inženierizpētes programmu, saskaņot to ar Pasūtītāju un veikt inženierizpēti saskaņā ar 

programmu; 

1.5. Izvērtēt būvdarbu ietekmi uz apkārtējo vidi. Veicot ekoloģisko izpēti novērtēt kaitīgo emisiju 

lielumus vidē GSP-3 ekspluatācijas gaitā pirms un pēc uzlabošanas; 
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1.6. Izvērtēt rūpniecisko avāriju risku pirms un pēc GSP-3 uzlabošanas veikšanas; 

1.7. Sprādzienbīstamo zonu noteikšana, darba aprīkojuma un aizsargsistēmu izvēles kritēriju 

noteikšana darbam sprādzienbīstamā vidē; 

1.8. Sastādīt un iesniegt Pasūtītājam iesniegumu un citus nepieciešamos dokumentus par būvniecības 

ieceri būvatļaujas saņemšanai, saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likumu; 

1.9. Pieprasīt un saņemt nepieciešamos tehniskos vai īpašos noteikumus no valsts un pašvaldību 

institūcijām, kā arī inženiertīklu īpašniekiem, kā arī saskaņot būvprojektu ar zemju īpašniekiem; 

1.10.  Izstrādāt GSP-3 būvprojektu, tai skaitā izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā, esošā GSP-3 

nojaukšanas un jauna gāzes savākšanas punkta izbūves un modernizācijas būvprojektu. 

Būvprojekta autortiesības jānodod Pasūtītājam; 

1.11.  Tā, kā GSP-3 uzlabošanas darbus līdzfinansē Eiropas Savienība papildus projektā iekļaut 

ekonomisko daļu, kura sastāv no: iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkuma, būvdarbu 

apjoma, izmaksu aprēķina; 

1.12. GSP-3 būvprojektu izstrādāt un iesniegt Pasūtītājam vienā elektroniskā eksemplārā uz USB datu 

nesēja (AutoCAD, PDF u.tml.) un divos papīra eksemplāros; 

1.13. Izgatavot informatīvo būvtāfeli un izvietot zemes gabalā, kurā iecerēta būvniecība;  

1.14. Nodrošināt tehnisko atbalstu tehnisko specifikāciju un tehniskās daļas dokumentācijas izstrādi 

GSP-3 tehnoloģisko iekārtu iegādes organizēšanai; 

1.15. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodot GSP-3 būvprojektu ekspertīzei un novērst ekspertīzes 

konstatētās nepilnības; 

1.16. Nodrošināt autoruzraudzību GSP-3 būvniecības, montāžas un nodošanas ekspluatācijas laikā. 

2. Vispārīgā informācija  

2.1.  Objekta izvietojums 

IPGK GSP-3 atrodas Latvijas Republikā, Krimuldas pagasta teritorijā, netālu no Raganas ciemata 

(aptuveni – Rīga-Valmiera šosejas 40 km). Galvenie GSP-3 objekti pieder Pasūtītājam un atrodas 

uz Pasūtītāja zemes. Daļa no zemes teritorijas ilgtermiņā tiek nomāta no ,,Publisko aktīvu 

pārvaldītājs Possessor” AS un daļēji no privātīpašniekiem. Esošā GSP-3 pamatteritorija ir 105 x 

125 metri liela (kopējā platība 13 125 m²) un ir nožogota.  

2.2.  Klimatoloģiskie rādītāji objekta apkaimē 

Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 003-015 „ Būvklimatoloģija” un Eirokodeksiem LVS EN 

1991-1-3 “1. Eirokodekss - Iedarbes uz konstrukcijām - 1-3.daļa: Vispārīgās iedarbes - Sniega 

radītās slodzes” un LVS EN 1991-1-4 “1. Eirokodekss - Iedarbes uz konstrukcijām - 1-4.daļa: 

Vispārīgās iedarbes - Vēja iedarbes”: 

- gaisa temperatūra no mīnus 38,2 C līdz plus 33,5 C; 

- visaukstāko piecu dienu vidējā gaisa temperatūra mīnus 28,2 C; 

- maksimālais gaisa relatīvais mitrums – 89 %; 

- viskarstākā mēneša vidējā maksimālā gaisa temperatūra plus 25,3 C; 

- augstums virs jūras līmeņa – 70 m; 

- sniega radītā slodze – līdz 158 kg/m2; 

- maksimālais vēja ātrums – 34 m/s; 
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- maksimālais augsnes sasalšanas dziļums – 120 cm. 

2.3.  Jaunā GSP-3 tehnoloģiskās funkcijas 

 GSP-3, pēc pārbūves darbu pabeigšanas, jānodrošina šādas tehnoloģiskās funkcijas:  

2.3.1.  Gāzes ieguves jeb gāzes izņemšanas (no krātuves) režīmā: 

- Gāzes ieguvi un sagatavošanu transportēšanai caur 33 līdz 35 tehnoloģiskajām līnijām 

(gāzesvadiem) (Dn150/Pn105) no 45 urbumiem; 

- Šķidruma atdalīšanu (līdz 1 m3) no gāzes plūsmas, kas var veidoties gāzes izņemšanas laikā, 

katrā tehnoloģiskajā līnijā; 

- Spiediena, temperatūras un gāzes plūsmas (patēriņa) tehnoloģisko mērīšanu, katrā 

tehnoloģiskajā līnijā; 

- Gāzes spiediena reducēšanu no 105 bar līdz 25-55 bar un plūsmas regulēšanu katrā 

tehnoloģiskajā līnijā; 

- Gāzes plūsmas regulēšanu jānodrošina parametriem, kuri ir norādīti 2.4. punktā; 

- Hidrāta veidošanās inhibitora “metanola” ievadīšanu, katrā tehnoloģiskās līnijas pirms I un 

II pakāpes separatora vai separatorā, pirms katra plūsmas regulatora un GSP-3 izejas 

gāzesvada; 

- Gāzes savākšanu no 33 – 35 tehnoloģiskajām līnijām vienā vai vairākos kolektoros (pēc 

projektētāja lēmuma); 

- Šķidrās fāzes un mehānisko cieto daļiņu atdalīšanu no gāzes plūsmas ar attīrīšanas pakāpi no  

1 µm līdz 5 µm vienā vai vairākos kolektoros; 

- GSP-3 pievienošanu pie esošā gāzesvada Dn500/Pn105; 

- Gāzes padevi no GSP-3 līdz kompresoru ceham Nr.2 caur esošu gāzesvadu Dn500/Pn105; 

- Uz savienojošā gāzesvada GSP-3 – Gāzes savākšanas punkts Nr.1, izveidot urbumu 

testēšanas mezglu, kas iekļauj sevī atsevišķu separatoru, šķidruma korķu atdalīšanai vai 

piedāvāt citu tehnisko risinājumu urbumu testēšanai saskaņojot ar Pasūtītāju; 

2.3.2.  Gāzes iesūknēšanas (krātuvē) režīmā: 

- Gāzes saņemšanu no gāzesvada Dn500/Pn105; 

- Gāzes attīrīšanu no iespējamiem piemaisījumiem, tai skaitā motoreļļas piemaisījumiem ar 

vismaz vienu attīrīšanas pakāpi; 

- Gāzes sadali pa 33-35 tehnoloģiskajām līnijām uz 45 urbumiem iesūknēšanas periodā;  

- Spiediena, temperatūras un gāzes plūsmas patēriņa mērīšanu uz katras tehnoloģiskās līnijas; 

- Gāzes plūsmas patēriņa tehnoloģisko mērīšanu katrā tehnoloģiskajā līnijā;  

- Gāzes padevi uz 45 urbumiem caur 33-35 tehnoloģiskajām līnijām Dn150/Pn105. 

2.3.3.  Palīgfunkcijas (iesūknēšanas/izsūknēšanas režīmā/os): 

2.3.3.1. Metanola sistēmu, ietverot: 

- Hidrāta veidošanās inhibitora (metanola) uzglabāšanas rezervuārus; 

- Padeves sūkņus un to apsaistes komunikācijas; 

- Metanola akumulatoru kopā ar komunikāciju cauruļvadiem; 

- Tehnoloģiskos mērījumus un patēriņa uzskaiti; 

- Metanola padevi tehnoloģiskajos cauruļvados manuālā/automātiskā režīmā. Manuālā 

režīmā jābūt iespējai mainīt padeves cikla ilgumu un cikla biežumu manuāli katrā no 

ievades punktiem, kā arī iespēja uzstādīt maksimālo metanola patēriņu katrā no ievades 

punktiem. Automātiskās metanola padeves režīmā jābūt atgriezeniskai saistei ar plūsmas 

regulatoru. 

- Metanola padevi jāorganizē divos, trijos (jāizvērtē projektēšanas laikā) ievades punktos, uz 

katras tehnoloģiskās līnijas.    

2.3.3.2. Drenāžas sistēmu: 
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- Drenāžas produktu savākšanu no visām procesa tehnoloģiskajām iekārtām, tehnoloģisko 

uzskaiti, novadāmā kolektorslāņa ūdens parauga analīzēs ņemšanu un uzglabāšana 

rezervuāros; 

- Drenāžas produktu pārsūknēšanas sūkņu staciju un transportēšanas cauruļvadu uz 

utilizācijas urbumu Nr.52. 

2.3.3.3. Energosistēmu: 

- Ēku un tehnoloģisko iekārtu elektroapgādi pa divām savstarpēji neatkarīgām ievadlīnijām, 

kuras pieslēgtas pie AS “Sadales tīkls” piederošajām 20 kV elektropārvades līnijām, 

paredzēt AS „Conexus Baltic Grid” piederošo iekārtu nomaiņu (esošo divu transformatoru 

jauda ir 630 kVA katrs un avārijas dīzeļģenerātoru jauda 550kVA); 

- Tehnoloģisko iekārtu un cauruļvadu elektroķīmiskā aizsardzības sistēmu, kas integrēta 

esošajā Inčukalna pazemes gāzes krātuves EĶA sistēmā (paredzot esošo kontrolieru 

nomaiņu); 

- Zibensaizsardzības sistēmu un elektrisko un elektronisko iekārtu aizsardzību no 

pārsprieguma. 

2.3.3.4. Vadības un kontroles sistēmu: 

- Esošās kontroles sistēmas modernizēšanu (paredzot esošo kontrolieru nomaiņu) un esošās 

GSP-3 Enerģētikas SCADA funkciju integrēšanu esošajā IPGK SCADA sistēmā; 

- Tehnoloģiskā procesa un citu apakšsistēmu automatizētā vadības sistēmu, kura ir integrēta 

kopējā IPGK vadības sistēmā; 

- Automātiskā ugunsaizsardzības sistēma, kurai jābūt savienotai ar kopēju IPGK UGS 

sistēmu; 

- Jaunas apsardzes, piekļuves kontroles un videonovērošanas sistēmu izveide, kurām jābūt 

integrētām ar IPGK esošām sistēmām; 

- Pieplūdes un izplūdes ventilācijas sistēmas un to vadība un kontrole; 

- Trauksmes un apziņošanas sistēma, kurai jābūt savienotai ar kopēju IPGK Civilas 

aizsardzības trauksmes un apziņošanas sistēmu.  

2.3.3.5. Siltumapgādes sistēmu: 

- Individuālo apkures sistēmu GSP-3 ēkai un telpām (jauns gāzes katls, degvielas gāzes 

sagatavošanas bloks, patēriņa uzskaite, sūkņi un apsaites cauruļvadi). Iekārtas jauda 

jānosaka pēc projektētāja aprēķiniem; 

2.3.3.6. Ūdensapgādes sistēmu: 

- Karstais ūdens saimnieciskajām vajadzībām ziemas periodā jāsilda, izmantojot GSP-3 

lokālo apkures sistēmu, vasaras periodā izmantojot elektroenerģiju;  

- Karstā ūdens sagatavošanas bloks, ar pieslēgumu tehnoloģiskām vajadzībām (ražība 2 m3/h 

pie +70C temperatūras); 

- Individuāla ūdensapgādes sistēmu jāveido no ekspluatācijā esoša artēziskā urbuma; 

- Ūdensapgādes attīrīšanas sistēmas izveide, lai nodrošinātu sanitāro normu un apkures 

sistēmas prasībām atbilstošu ūdens kvalitāti; 

- Jauna fekālās un notekūdeņu kanalizācijas novadīšanas un attīrīšanas sistēmas izveide; 

- Jaunas ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas projektēšana un izveide, tai skaitā 

ūdensapgādes rezervuāri; 

- Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu.   

2.4.  Dabasgāzes un esošās tehnoloģijas tehniskie dati 

2.4.1.  Gāzes temperatūra no mīnus 10C līdz plus 45 C; 

2.4.2.  Minimālā temperatūra ieguves periodā pirms reducēšanas – plus 8C; 

2.4.3.  Maksimālais darba spiediens ieguves periodā pirms reducēšanas – 105 bar;  
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2.4.4.  Minimālais darba spiediens ieguves periodā pirms reducēšanas – 36 bar; 

2.4.5.  Darba spiediena diapazons cauruļvadu sistēmā pēc reducēšanas – no 25 līdz 55 bar; 

2.4.6.  Darba spiediens iesūknēšanas periodā – no 54 līdz 105 bar; 

2.4.7.  Kopējā gāzes plūsma caur GSP-3 ieguves periodā – no 0,7 līdz 25 milj. nm3/dnn; 

2.4.8.  Kopējā gāzes plūsma caur GSP-3 iesūknēšanas periodā – no 0,7 līdz 15 milj. nm3/dnn; 

2.4.9.  Gāzes plūsma ieguves un iesūknēšanas periodā katrā tehnoloģiskajā līnijā – 0,025 līdz 0,8 

milj.nm3/dnn.; 

2.4.10.  Maksimālais cieto daļiņu un putekļu daudzums gāzē – 0,004 g/m3; 

2.4.11.  Maksimālais šķidro vielu daudzums gāzē – 0,25 mg/m3; 

2.4.12.  Ieguves periodā, katrā no tehnoloģiskajām līnijām iespējama ūdens, kolektroslāņa ūdens, 

ogļūdeņražu, motoreļļu, emulsijas un cieto daļiņu aizsērējumu (korķa) veidošanās, kuru 

maksimālais apjoms sasniedzot GSP-3 var sastādīt līdz 1m3. 

2.5.  Drenāžas šķidruma tehniskie dati 

2.5.1.  Drenāžas šķidruma pamatviela, kas atdalīta no gāzes tehnoloģiskā procesa laikā, ir mineralizēts 

slāņu ūdens ar vidēju sāļu saturu: 

 Ca+   6,67 g/dm³; 

 Mg +                     2,50 g/dm³; 

 Na+K+   31,76 g/dm³; 

 Kopējā mineralizācija (vidējais rādītājs) – 107,55 g/dm³. 

2.5.2.  Drenāžas šķidrums var saturēt sekojošus komponentus: 

 Metanols    līdz 25% no tilpuma; 

 Dietilēnglikols   līdz 2% no tilpuma; 

 Motoreļļa    zem 1% no tilpuma; 

 Mehāniskie piemaisījumi  līdz 25 g/m³. 

2.6.  Gāzes sastāvs un termodinamiskās īpašības 

Gāzes sastāvs pie standarta nosacījumiem: T = 20C un P = 1,013246 bar (vidējās vērtības) 

Komponents*  Sastāvs tilpuma %  Komponents  Sastāvs tilpuma %  

Metāns 96,529 i-Pentāns 0,011 

Etāns 2,010 n-Pentāns 0,008 

Propāns 0,429 Heksāns 0,008 

n-Butāns 0,067 Slāpeklis 0,740 

i-Butāns 0,069 Ogļskābā gāze 0,129 

  NeoPentāns 0,001 

 

Nr 

p.k 
Kvalitātes rādītājs* Mērv. Vidējais rādītājs 
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1. Augstākā kaloritāte kWh(kkal/m3) 10,478 (9009) 

2. Augstākais VOBBE skaitlis kWh(kkal/m3) 13,811 (11875) 

3. Sērūdeņraža masas koncentrācija g/m3 0,00010 

4. Merkaptāna sēra masas koncentrācija g/m3 0,00040 

5. Absolūtais blīvums kg/m3 0,6933 

6. Relatīvais blīvums kg/m3 0,5756 

 * Dati par pēdējiem 3 gadiem. Dati var mainīties saskaņā ar standartu LVS 459:2017. 

3.  GSP-3 uzlabošanas projekta galvenie uzdevumi 

3.1. GSP-3 izvietojuma noteikšana; 

3.2. Esošā GSP-3 tehnoloģisko iekārtu, ēku, palīgsistēmu un cauruļvadu demontāža; 

3.3. Sapāroto urbumu tehnoloģisko līniju atdalīšana un jaunu 3-5 tehnoloģisko līniju izveide; 

3.4. Izveidot atsevišķu testēšanas līniju ar separatoru, uz savienojošās komunikācijas GSP-3 – Gāzes 

savākšanas punkts Nr.1, urbumu testēšanai vai piedāvāt savu risinājumu urbumu testēšanai 

saskaņojot ar Pasūtītāju; 

3.5. Izstrādāt GSP-3 automātiskās vadības, tālvadības un drošības sistēmas, tehnoloģiskajām iekārtām 

un procesiem; 

3.6. Slēgtas metanola glabāšanas un automātiskās padeves sistēmas izstrāde;  

3.7. Slēgtas sistēmas izstrāde drenāžas produktu savākšanai, glabāšanai un utilizācijai;  

3.8. Automātiskās plūsmas regulēšanas sistēmas izstrāde uz katras no 33-35 tehnoloģiskām līnijām;  

3.9. Projekta dažādu variantu izstrāde un to saskaņošana ar Pasūtītāju, piedāvājot inovatīvus nozarē 

aprobētus risinājumus; 

3.10. Atbalsts tehnoloģisko iekārtu izvēlē un GSP-3 būvprojekta izstrāde, balstoties uz iekārtu 

iepirkuma konkursa rezultātiem; 

3.11. Veikt iekārtu iegādes, būvniecības un montāžas darbu vērtības ekonomisko novērtējumu;  

3.12. Inovatīvu un energotaupīgu tehnoloģiju izmantošana; 

3.13. Projekta ekspertīzes atbalsts; 

3.14. Projekta realizācijas autoruzraudzība. 

4.  Projekta tehniskās prasības  

4.1.  Projekts jāizstrādā saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likumu, Vispārīgajiem 

būvnoteikumiem, Latvijas Republikas specializētajiem būvnormatīviem, Eiropas tehniskajām 

direktīvām, normām un standartiem un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem (galvenie 

normatīvi norādīti 6. punktā); 

4.2.  Būvprojektā obligāti jāiekļauj: 

4.2.1.  Tehnoloģiskās iekārtas un nepieciešamās palīgsistēmas, kas nodrošina GSP-3 funkcijas, kuras ir 

uzskaitītas punktos 2.3 un 3; 

4.2.2.  Jaunu 3-5 tehnoloģisko līniju izveide no atdalītajiem sapārotajiem urbumiem – Nr. 80/118/44, 

59/140, 81/101, 56/122/117, 73/76 saskaņā ar Autoruzrauga ООО«Газпром ВНИИГАЗ» 

rekomendācijām risinājumu saskaņojot ar Pasūtītāju; 
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4.2.3. Atsevišķa testēšanas līnija ar separatoru, uz savienojošās komunikācijas GSP-3 – Gāzes savākšanas 

punkts Nr.1, urbumu testēšanai vai piedāvāt savu risinājumu urbumu testēšanai; 

4.2.4. Hidrāta veidošanās inhibitora (metanola) padeves sistēmu;  

4.2.5.  Drenāžas produktu savākšanas un glabāšanas sistēmu, kura ir atdalīta no gāzes;  

4.2.6.  Visu nepieciešamu pagaidu tehnoloģisku iekārtu un komunikāciju projektēšana būvmontāžas 

darbu veikšanas periodā; 

4.3.  Inženierģeoloģiskā izpēte (topogrāfiskā uzmērīšana un ģeoloģiskā izpēte) jāveic tādā apjomā, 

kāds ir nepieciešams kvalitatīvai GSP-3 būvprojekta izstrādei; 

4.3.1. Topogrāfiskajos mērījumos/apsekošanā jāiekļauj: 

- visas esošās komunikācijas un iekārtas, iekļaujot pazemes komunikācijas; 

- jaunizveidotie gāzesvadi no atdalītājiem urbumiem;  

- jaunizveidoto kolektroslāņa ūdens utilizācijas tehnoloģisko līniju no GSP-3 uz utilizācijas 

urbumu Nr.52; 

- visu komunikāciju, tai skaitā pazemes aku, drenāžas komunikāciju izpēte; 

4.3.2.  Topogrāfiskā uzmērīšana/apsekošana jāveic mērogā 1:200; 

4.4.  Ekoloģiskā izpēte, un modernu tehnoloģisko risinājumu iekļaušana ar mērķi mazināt kaitīgo 

ietekmi uz vidi GSP-3 ekspluatācijas laikā;  

4.5.  GSP-3 būvprojektā jāiekļauj visas sadaļas, saskaņā ar 2017. gada 9. maija MK noteikumiem 

Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, kā arī atsevišķi jāizstrādā esošā GSP-3 

nojaukšanas būvprojekts; 

4.6.  Prasības tehnoloģijām un pamata tehnoloģiskajām iekārtām: 

4.6.1.  Iekārtu tehniskos parametrus, izmērus un stiprības raksturlielumus nosaka projektētājs, veicot 

GSP-3 darba režīmu izpēti un tehnoloģiskos aprēķinus;  

4.6.2.  GSP-3 iekārtu, visu sistēmu, objektu un komunikāciju kalpošanas laikam jābūt vismaz 30 gadi, 

IT sistēmām vismaz 10 gadi.  

4.7.  Automātiskajai vadības sistēmai (AVS) jānodrošina GSP-3 nepārtraukta, diennakts ekspluatācija 

bez personāla patstāvīgas klātbūtnes, kā arī jābūt integrētai IPGK AVS. AVS sistēmai jābūt 

saskaņā ar Sabiedrības operacionālās tehnoloģijas drošības noteikumu prasībām. 

4.7.1.  IPGK Tehnoloģisko procesu AVS var sadalīt divos līmeņos:  

- Augšējais līmenis – serveri un programmatūra, kas nodrošina datu savākšanu, apstrādi, 

glabāšanu un iesniegšanu, kā arī operatoru stacijas un platformāta ekrāns; 

- Apakšējais līmenis – ir programmējamu kontrolieru komplekss, kas nolasa tehnoloģisko 

informāciju, nodrošina tehnoloģisko procesu un veic iekārtu automātisko avārijas 

apstāšanās algoritmu apstrādi.  

4.7.2.  Savienojuma nodrošināšanai starp GSP-3 un IPGK centrālo atrašanās vietu jāizmanto esošais 

ārdarbu optiskais kabelis. Uzlabošanas ietvaros jāparedz esošā multi-mode optiskā kabeļa 

nomaiņa ar single mode  kabeli.  Papildus jāizveido jauna single mode optiskā kabeļa līnija, 

izveidojot “gredzena” konfigurāciju.  

4.8.  Prasības attiecībā uz IPGK objektu automatizācijas risinājumiem. 

4.8.1.  Automatizācijas sistēmas vispārējais apraksts: 

IPGK informācijas tīkla galvenais centrs ir dispečeru punkts. Dati, kuri apraksta tehnoloģisko 

procesu tiek glabāti uzņēmuma serveros. Prasības datu nodošanai un rezervēšanai ir aprakstītas 

Operacionālās tehnoloģijas noteikumos.  
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4.8.2.  Automatizācijas un vadības sistēmu galvenie mērķi 

4.8.2.1.  IPGK TP AVS pamatmērķi: 

a) Avārijas situāciju prognozēšana un apstrāde. 

Šī punkta realizācija iekļauj sevī iekārtu tehnoloģisko parametru analīzi avārijas situāciju 

novēršanai. Lai mazinātu iespējamos zaudējumus, AVS avārijas gadījumā jānodrošina atsevišķu 

iekārtu un visas IPGK apstāšanos. Kā arī informācijas pārraidīšanu ārkārtas situācijā, līniju 

dublēšana un datu vākšanu. 

b) IPGK objektu pārvaldīšana. 

IPGK iekārtu automātiskā kontrole un pārvaldība. Atsevišķu krātuves mezglu savienošana 

vienotā vadības mehānismā. Apakšsistēmas izveide, kura sniegs atbalstu dispečeram pieņemt 

lēmumu, kā arī nodrošinās operatīvu iekārtu kontroli. Ziņojumi par avārijām vai brīdinājuma 

ziņojumu veidošanu. 

c) Datu apkopošana, apstrāde un attēlošana. 

Iekļauj sevī informācijas arhivēšanu, apstrādi un iesniegšanu dispečeriem gan grafiskā, gan 

atskaišu veidā. Šim nolūkam ir paredzēti sakaru serveru sistēma ar perifēro automatizāciju un 

serveris ar dublētām datu bāzēm. Visu notikumu un avārijas ziņojumu arhivēšanas mehānisma 

realizācija. Informācija tiek pārraidīta dispečeriem uz darba stacijām, kā arī uz platformāta 

ekrāna vispārējam pārskatam.   

4.8.2.2.  GSP-3 sistēmu galvenajam vadības panelim jābūt izvietotam IPGK dispečeru punktā. Vietējā 

vadība jāveic ar dublētu vadības paneli, kas atrodas GSP-3 operatoru telpā; 

4.8.2.3. Lokālo un tālvadības vadības paneļu sakariem jāizmanto single-mode optiskie kabeļi; 

4.9.  Elektroapgādes sistēmai jānodrošina nepārtraukta GSP-3 ekspluatācija no esošā 20kV tīkla, 

avārijas enerģijas avots (dīzeļģenerators ar jaudu 550 kVA) projektētājs veic izpēti un rekomendē 

Pasūtītājam vai ir lietderīgi saglabāt esošo dīzeļģeneratoru, vai uzstādīt jaunu; 

4.10.  Nodrošināt iekārtu, cauruļvadu un visu pazemes konstrukciju elektroķīmisko aizsardzību pret 

koroziju un tās adaptācija esošajai sistēmai, paredzot variantus, kuros pazemes kabeļu kanāli ir 

no plastmasas vai izolēti; 

4.11.  Nodrošināt iekārtu iezemēšanas kontūrus un iekārtu zibens un pārsprieguma aizsardzību;  

4.12.  GSP-3 uzlabošanas būvprojektam jānodrošina drošības normas, atbilstoši Latvijas Republikas 

likumdošanai un Eiropas standartiem. 

5.  Pretendentu iesniedzamās tehniskā piedāvājuma saturs 

5.1.  Tehnoloģisko risinājumu apraksts; 

5.2.  GSP-3 tehnoloģiskā shēma; 

5.3.  GSP-3 tehnoloģiskās shēmas apraksts; 

5.4.  Metanola uzglabāšanas un padeves sistēmas tehniskie risinājumi un apraksts; 

5.5.  Drenāžas produktu savākšanas, uzglabāšanas un transporta sistēmas tehniskie risinājumi un 

apraksts; 

5.6.  Automātiskās vadības un drošības sistēmas tehniskie risinājumi un apraksts; 

5.7.  Energoapgādes sistēmas tehniskie risinājumi; 

5.8.  Gāzes noplūdes noteikšanas un ugunsdzēšanas sistēmu tehniskie risinājumi; 

5.9.  GSP-3 ēkas pārbūves arhitektūras tehniskie risinājumi; 
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5.10.  Tehniskie risinājumi apkurei, ūdensapgādei, kanalizācijai, lietusūdens kanalizācijai;  

5.11.  GSP-3 pārbūves darbu organizēšanas tehniskie risinājumi; 

5.12.  Projektēšanas, etapu un apjomu grafiks ar termiņiem, saskaņā ar punktā 1 un 4 norādītajām 

prasībām; 

5.13.  Programmatūras rīki, kuri tiks izmantoti tehnoloģiskajiem aprēķiniem; 

5.14.  Programmatūras rīki, kuri tiks izmantoti grafisko darbu veikšanai; 

5.15.  Programmatūras rīki, kuri tiks izmantoti ekoloģiskās daļas izpildei; 

5.16.  Rīkojuma projekts par būvprojekta vadītāja iecelšanu un viņam piederošie sertifikāti; 

5.17.  Dokuments, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju Latvijas Republikas būvkomersantu reģistrā;  

5.18.  Sertifikātu kopijas, kas apliecina šī projekta darbā iesaistīto speciālistu kvalifikāciju; 

5.19.  Speciālistu saraksts, kurus plānots piesaistīt projektēšanas darbos; 

5.20.  Pretendenta atsauces lapa “Reference List” par pēdējiem 5 gadiem.  

6. Normatīvās dokumentācijas saraksts 

6.1. Būvniecības likums; 

6.2. Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr.500 «Vispārīgie būvnoteikumi»; 

6.3. Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumi Nr.294 «Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 

LBN 261-15 «Ēku iekšējā elektroinstalācija»»; 

6.4. Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumi Nr.348 «Spiedieniekārtu un to kompleksu 

noteikumi»; 

6.5. Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumi Nr.518 «Spiedieniekārtu kompleksu 

tehniskās uzraudzības kārtība»;  

6.6. Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumi Nr. 384 “Bīstamu vielu uzglabāšanas 

rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība”; 

6.7. Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr.231 «Sprādzienbīstamā vidē lietojamo 

iekārtu un aizsargsistēmu noteikumi»; 

6.8. Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr.238 «Ugunsdrošības noteikumi»; 

6.9. Ministru kabineta 2006. gada 25. aprīļa noteikumi Nr.339 «Noteikumi par prasībām bīstamo 

ķīmisko vielu un ķīmisko preparātu (produktu) uzglabāšanas rezervuāru projektēšanai, 

uzstādīšanai, par to atbilstības novērtēšanas kārtību un tirgus uzraudzību »;  

6.10. Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumi Nr.209 «Iekārtu elektrodrošības noteikumi»; 

6.11. Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr.253 «Atsevišķu inženierbūvju 

būvnoteikumi»; 

6.12. Ministru kabineta 2002. gada 9.decembra noteikumi Nr. 526 “Darba aizsardzības prasības, 

lietojot darba aprīkojumu”; 

6.13. Ministru kabineta 2009. gada 28. aprīļa noteikumi Nr. 359 "Darba aizsardzības prasības darba 

vietās". 

6.14. Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumi Nr. 563 "Paaugstinātas bīstamības objektu 

apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas 

un īstenošanas kārtība"; 
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6.15. Ministru kabineta 2003. gada 10. jūnija noteikumi Nr. 300 “Darba aizsardzības prasības darbā 

sprādzienbīstamā vidē”  

6.16. Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumi Nr.545 «Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 202-18 «Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana»». 

6.17. LBN 002-15 «Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika» (LBN 002-19 pēc stāšanas spēkā 

no 01.01.2020). 

6.18. LBN 003-15 «Būvklimatoloģija». 

6.19. LBN 201-15 «Būvju ugunsdrošība». 

6.20. LBN 203-15 «Betona būvkonstrukciju projektēšana». 

6.21. LBN 231-15 «Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija». 

6.22. LEK 002 «Latvijas Energostandarts. Energoietaišu tehniskā ekspluatācija». 

6.23. LVS EN 1594:2014 «Gāzapgādes sistēmas. Cauruļvadi ar maksimālo darba spiedienu virs 16 

bāriem. Funkcionālās prasības». 

6.24. LVS EN 1918-5:2016 «Gāzes infrastruktūra. Pazemes gāzes krātuve. 5.daļa: Funkcionālās 

prasības virszemes iekārtām». 

6.25. LVS EN 12007-1:2012 «Gāzes infrastruktūra. Cauruļvadi ar maksimālo pieļaujamo darba 

spiedienu līdz 16 bar ieskaitot. 1. daļa: Vispārējās funkcionālās prasības». 

6.26. LVS EN 12186:2015 «Gāzes infrastruktūra. Gāzes spiediena regulēšanas stacijas gāzes 

transportēšanai un sadalei. Funkcionālās prasības». 

6.27. LVS EN 12732:2014 «Gāzes infrastruktūra. Tērauda cauruļvadu metināšana. Funkcionālās 

prasības». 

6.28. LVS EN 1127-1:2011 «Sprādzienbīstama vide. Sprādziena novēršana un aizsardzība. 1.daļa: 

Pamatnorādījumi un metodoloģija». 

6.29. LVS EN ISO 3183:2013 «Naftas un dabasgāzes rūpniecība. Tērauda caurules cauruļvadu 

transportēšanas sistēmām». 

6.30. LVS EN 60079-0:2018 «Sprādzienbīstamas vides. 0.daļa: Iekārtas. Vispārīgās prasības». 

6.31. LVS EN 60079-10-1 Sprādzienbīstamas vides. 10-1.daļa: Zonu klasifikācija. Sprādzienbīstamu 

gāzu vides (IEC 60079-10-1:2015 + COR1:2015; 

6.32. LVS EN 60529:2003+А1 «Apvalku nodrošinātas aizsardzības pakāpes (IP kods)». 

6.33. LVS EN 62305-1:2011 «Zibensaizsardzība. 1.daļa: Vispārīgie principi». 

6.34. LVS EN 62305-2:2012 «Zibensaizsardzība. 2. daļa: Riska pārvaldība». 

6.35. LVS EN 62305-3:2011 «Zibensaizsardzība. 3.daļa: Aizsardzība pret būvju bojājumiem un 

dzīvības briesmām». 

6.36. LVS EN 62305-4:2011 «Zibensaizsardzība. 4. daļa: Būvēs ierīkotas elektriskās un elektroniskās 

sistēmas». 

6.37. LVS 364:2011 «Dabasgāzes krātuves ūdens nesējslāņos un pārvades sistēmas ekspluatācija, 

tehniskā apkope un remonts». 

6.38. LVS 418:2018 «Gāzapgādes sistēmas. Ārējie gāzesvadi. Būvdarbi». 

6.39. LVS 423:2016 «Vispārīgās prasības tērauda pazemes gāzesvadu korozijaizsardzībai». 

6.40. LV NS GS 09 «Pazemes gāzes krātuves sistēmas drošības noteikumi». 
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6.41. LV NS GS 10 «Metanola lietošana pārvades (transporta) gāzesvadu un pazemes gāzes krātuves 

sistēmās». 

6.42. LV NS GS 15 «Norādījumi par kristālhidrātu inhibēšanu dabasgāzēs ar metanolu pielietošanu». 

6.43. LVS 363:2016 «Pārvades (transporta) gāzesvadu sistēma. Papildprasības tērauda pazemes 

gāzesvadu korozijaizsardzībai». 
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2.pielikums 
Atklāta konkursa nolikumam  

“Par gāzes savākšanas punkta Nr.3  

uzlabošanas būvprojekta izstrādi  

un autoruzraudzību” 

   

    

Piedāvājuma vēstule 

2019.gada _______________Nr.__________                                    ________________ 
                                      /Sagatavošanas vieta/ 

 

Adresāts: 

 

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”  

Stigu iela 14, Rīgā, LV-1021 

 

Projekts: Atklāts konkurss “Par gāzes savākšanas punkta Nr.3 uzlabošanas būvprojekta izstrādi 

un autouzraudzību” 

 

Iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu, mēs apliecinām, ka, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts 

par saimnieciski izdevīgāko un ar mums tiks noslēgts līgums, mēs apņemamies veikt Projektēšanas 

darbus, saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu, tā 1.pielikumā esošo Projektēšanas uzdevumu, mūsu 

sastādīto projektēšanas darbu tāmi par šādu summu: 

 

Nr.

p.k. 

Darba nosaukums      Izpildes 

laiks 

  

Piedāvājuma 

 cena  
(bez PVN) 

EUR 

1. Inčukalna pazemes gāzes krātuves gāzes 

savākšanas punkta Nr.3 uzlabošanas 

būvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzība saskaņā ar Projektēšanas 

uzdevumā norādītajām prasībām 

līdz 2022.gada 

10.jūlijam (ar 

saskaņošanu 

būvvaldē) 

 

2. AUTORUZRAUDZĪBA Visā uzlabošanas darbu 

veikšanas periodā 

 

3. PIEDĀVĀJUMA CENA (bez PVN) EUR   

4. PVN 21% EUR   

5. PAVISAM KOPĀ (ar PVN) EUR 

 

  

 

Piedāvājums ir spēkā 90 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas. 

 

Avanss ____% apmērā no līguma summas, par ko Pasūtītājam saskaņā ar Konkursa nolikuma 

18.7.apakšpunktu tiks iesniegta _________________________________________________ 

garantija.  
 

Informācija par Pretendenta atbildīgo būvprojekta vadītāju, kurš vadīs un nodrošinās 

Projektēšanas darbu izpildi: ______________________________________________________   
                                                                               (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 
 

Informācija par apakšuzņēmējiem, ja tādi tiks pieaicināti  

___________________________________________________________________________________ 

 

Informācija par to, vai Pretendents ir/nav uzskatāms par ar akciju sabiedrību “Conexus Baltic 

Grid” saistītu uzņēmumu likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē (ja nepieciešams)  
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___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Informācija par to, vai Pretendents ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai noslēgta 

Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (ja 

nepieciešams)  

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

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

pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt mūs darbībās, 

kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai  nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un 

kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 

dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē Sarunās noteiktā līguma izpildi. 

 

Pretendenta nosaukums un komersanta vienotais reģistrācijas 

numurs:___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Juridiskā adrese: ___________________________________________________________ 

 

Pretendenta kontaktpersona, kura ir pilnvarota risināt ar Piedāvājumu saistītos jautājumus 

konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasts: 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Pielikumā:  

1. Jāpievieno Pretendenta sastādīta Darbu tāme; 

2. Jāpievieno dokumenti saskaņā ar konkursa nolikuma 9.punktu; 

2.1._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

2.2._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

2.3._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

2.4._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

2.5._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

2.6._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

2.7._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

2.8._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

2.9._________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

2.10.________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

2.11.________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

2.12.________________________________________________________ uz ___lappusēm; 

2.13.________________________________________________________ uz ___lappusēm. 

__________________________________________________________________________ 
(Pretendenta izpildinstitūcijas ar pārstāvības tiesībām vai prokūrista, pilnvarnieka vārds, uzvārds, amats, paraksts) 
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3.pielikums 
Atklāta konkursa nolikumam  

“Par gāzes savākšanas punkta Nr.3  

uzlabošanas būvprojekta izstrādi  

un autoruzraudzību” 

 

Forma Nr.1 

 

 

Piedāvājuma nodrošinājuma garantija Nr. ______ 
 

2019. gada ____ ______________ 

 

Adresāts: Akciju sabiedrībai “Conexus Baltic Grid” 

        Reģ.Nr. 40203041605 

Stigu iela 14, Rīga, LV-1021, Latvija 

 

Projekts:  Atklāta konkursa „Par gāzes savākšanas punkta Nr.3 uzlabošanas būvprojekta izstrādi 

un autoruzraudzību”. 

 

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

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

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

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

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

_______________) (turpmāk – Pasūtītājs) – rīkotajā iepirkumā „Par gāzes savākšanas punkta Nr.3 

uzlabošanas būvprojekta izstrādē un autoruzraudzību” (iepirkuma identifikācijas numurs: Conexus Baltic 

Grid 2019/8 CEF) (turpmāk arī – Iepirkums). Saskaņā ar attiecīgā iepirkuma procedūras dokumentiem 

Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam sava piedāvājuma nodrošinājums. 

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

jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot [EUR] _______________ (_______________), 

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

dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Bankai veikt maksājumu uz šīs 

garantijas pamata un kurā norādīts, ka attiecībā uz Iepirkumu ir iestājies vismaz viens no šādiem 

nosacījumiem (norādot konkrēto nosacījumu, kas iestājies): 

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

2. Pretendents ir sniedzis konkursa komisijai nepatiesu vai maldinošu informāciju, kas ļauj kvalificēties 

darbu izpildei; 

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

noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma 

līgumā paredzēto avansa nodrošinājumu(ja avanss tiek pieprasīts); 

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

termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma 

saistību izpildes nodrošinājumu; 

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

termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam avansa nodrošinājumu (ja tāds piedāvājumā paredzēts); 
6. Pretendents, kurš atzīts par konkursa uzvarētāju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta iepirkuma 

līgumu. 

 

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama 

autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījuma parakstītāju 
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paraksti uz Pieprasījuma apliecināmi notariāli vai arī Pieprasījums iesniedzams ar Piegādātāju 

apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības 

parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā. 

 

Šī garantija ir spēkā līdz (saskaņā ar nolikuma 10.1.punktu) 20__. gada ___. _______________ (turpmāk 

– Beigu datums). Bankai jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Bankā (adrese: 

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

_______________ (Bankas SWIFT adrese). 

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

no tās saistībām saskaņā ar šo garantiju. 

 

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

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

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

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

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

 

______________________  (Bankas pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts)  

 

 
 

Forma II 

Piedāvājuma nodrošinājums 

(Pielikums apdrošināšanas polisei Nr. _____) 

 

______, 20__. gada ___. _______                    Akciju sabiedrībai “Conexus Baltic Grid” 

        Stigu iela 14, Rīga, LV-1021, Latvija 

Reģ.Nr. 40203041605 

 
 

Pasūtījums: "__________________" (iepirkumu procedūras nosaukums)  

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

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

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

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

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

sabiedrība) apliecinām, ka mums ir saistības pret Akciju sabiedrību " Conexus Baltic Grid " (turpmāk 

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

maksājumi augstākminētā Pasūtītāja labā.  

Šīs saistības nosacījumi ir sekojoši:  

Pretendents zaudē piedāvājuma nodrošinājumu, ja Pretendents:  

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

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

2.1. neparaksta līgumu vai  

2.2. neiesniedz prasīto līguma izpildes nodrošinājumu; 

2.3. neiesniedz avansa nodrošinājumu (ja tāds piedāvājumā paredzēts). 

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

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

attiecas uz viena vai vairāku augstākminēto nosacījumu spēkā stāšanos. 
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Šis galvojums ir spēkā no 20__. gada ___.______ līdz 20__. gada __._____. Prasības sakarā ar šo 

galvojumu netiks apmierinātas, ja tās netiks iesniegtas Apdrošināšanas sabiedrībai līdz 20__. gada 

___. ___________, ieskaitot.  

Pretrunu gadījumā starp apdrošināšanas polisi, apdrošināšanas polises noteikumiem un šo pielikumu, 

šis pielikums ir noteicošais.  

 

Apdrošināšanas sabiedrības darbinieku paraksti un Apdrošināšanas sabiedrības zīmogs.  

 

 
.  
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4.pielikums 
Atklāta konkursa nolikumam  

“Par gāzes savākšanas punkta Nr.3  

uzlabošanas būvprojekta izstrādi  

un autoruzraudzību” 

 

ATKLĀTA KONKURSA  

“PAR GĀZES SAVĀKŠANAS PUNKTA NR.3 UZLABOŠANAS BŪVPROJEKTA IZSTRĀDI UN 

AUTORUZRAUDZĪBU” 
PRETENDENTA/BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PIEREDZES APLIECINĀJUMS, SASKAŅĀ AR 

NOLIKUMA 8.1. UN 8.2.PUNKTIEM. 

 

PRETENDENTS:  

 

*Pasūtītajam ir tiesības sniegto informāciju pārbaudīt, sazinoties ar norādīto pasūtītāju vai būvvaldi 

un pieprasot sniegtās informācijas apstiprinājumu. 

**Pretendentam jānorāda visa informācija, lai pasūtītājs varētu izvērtēt pretendenta un tā norādīto 

projektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām. 

 

 

BŪVPROJEKTA 

VADĪTĀJS 

 

 

 

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

 

Vārds, uzvārds, 

ieņemamais amats 

 

Paraksts  

Vieta, datums  

 

Nr. 

p. 

k. 

Projekta 

nosaukums 

Projekta 

raksturojums 

(kopējā 

platība, būves 

veids, utt.) 

Pakalpojuma 

izpildes 

termiņi 

(dd.mm.gggg.-

dd.mm.gggg.) 

Pasūtītāja* 

nosaukums 

adrese, 

kontaktper-

sona, 

tālruņa Nr. 

Pašu spēkiem veiktā 

projektēšanas darba 

apjoms (%) no kopējā 

apjoma 

Un cita informācija**, kas 

apliecina, ka Pretendents 

atbilst Nolikuma prasībām 

      

Nr. 

p. 

k. 

Projekta 

nosaukums 

Projekta 

raksturojums 

(kopējā 

platība, būves 

veids, utt.) 

Pakalpojuma 

izpildes 

termiņi 

(dd.mm.gggg.-

dd.mm.gggg.) 

Pasūtītāja* 

nosaukums 

adrese, 

kontaktper-

sona, 

tālruņa Nr. 

Pašu spēkiem veiktā 

projektēšanas darba 

apjoms (%) no kopējā 

apjoma 

Un cita informācija**, kas 

apliecina, ka Būvprojekta 

vadītājs atbilst Nolikuma 

prasībām 
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5.pielikums 
Atklāta konkursa nolikumam  

“Par gāzes savākšanas punkta Nr.3  

uzlabošanas būvprojekta izstrādi  

un autoruzraudzību” 
ATKLĀTA KONKURSA  

PAR GĀZES SAVĀKŠANAS PUNKTA NR.3 UZLABOŠANAS BŪVPROJEKTA 

IZSTRĀDI UN AUTORUZRAUDZĪBU  
Nr. Conexus Baltic Grid 2019/8 CEF 

SAISTĪBU IZPILDES GARANTIJAS PARAUGS 

 [uz kredītiestādes veidlapas] 

 

[Pasūtītāja nosaukums]  

 

[Pasūtītāja adrese] _______________ _______. gada ___. _______________ \ 

 

Līguma izpildes garantija Nr. _____ 

 

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

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

_______________ starp mūsu klientu – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: 

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

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

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

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

Piegādātājam jāiesniedz Pasūtītājam no Līguma izrietošo Piegādātāja saistību izpildes garantija.  

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

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

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

dokuments, (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Bankai veikt maksājumu uz šīs 

garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Piegādātājs nav izpildījis savas saistības 

saskaņā ar Līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas. 

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama 

autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījuma parakstītāju 

paraksti uz Pieprasījuma apliecināmi notariāli vai arī Pieprasījums iesniedzams ar Piegādātāju 

apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības 

parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā. 2 

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

jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Bankā (adrese: _______________)3 vai – gadījumā, ja 

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

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

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

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

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

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

 

[parakstītāja amata nosaukums]                  [personiskais paraksts]                [parakstītāja vārds 

un uzvārds]   

                                                 
2 Kārtību, kādā iesniedzams Pieprasījums un sniedzami ar to saistītie apliecinājumu (par parakstītāja paraksta īstumu un par parakstītāja tiesībām 

parakstīt Pieprasījumu), nosaka kredītiestāde – garantijas devēja – atbilstoši tās pieņemtajai praksei. Līdz ar to attiecīgā kārtība var atšķirties no šajā 
garantijas paraugā norādītās kārtības. 
3 Tās Bankas struktūrvienības nosaukums un adrese, kurai iesniedzams (adresējams) Pieprasījums. 
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6.pielikums 
Atklāta konkursa nolikumam  

"Par gāzes savākšanas punkta Nr.3  

uzlabošanas būvprojekta izstrādi  

un autoruzraudzību" 
 

 
 

 LĪGUMS (PROJEKTS) Nr. _________ 

par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību 

 

Rīgā 

 

20__. gada____. ______________ 

 

Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid", vienotais reģistrācijas numurs 40203041605 (turpmāk – 

Pasūtītājs), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv __________________________, no vienas puses, un  

____________________________________, vienotais reģistrācijas numurs ____________ (turpmāk – 

Izpildītājs), kuru saskaņā ar _____________ pārstāv _________________________________, no otras 

puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā – Puse vai Puses,  

ievērojot, ka Izpildītājs ir iesniedzis piedāvājumu Pasūtītāja izsludinātā atklātā konkursā "Par gāzes 

savākšanas punkta Nr. 3 uzlabošanas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību" (iepirkuma identifikācijas 

numurs Conexus Baltic Grid 2019/8 CEF (PRO-2019/239)), turpmāk – Konkurss, un Pasūtītājs saskaņā 

ar Konkursa nolikumu ir atzinis Izpildītāju par Konkursa uzvarētāju,  

noslēdz šādu līgumu par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību (turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm, darbaspēku un 

citiem resursiem apņemas izstrādāt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Inčukalna pazemes 

gāzes krātuves (turpmāk – IPGK) gāzes savākšanas punkta Nr. 3 (turpmāk – GSP-3) uzlabošanas 

(esošā nojaukšana un jauna paplašināta gāzes savākšanas punkta izbūve) būvprojektu (turpmāk - 

Projekts) un veikt GSP-3 uzlabošanas darbu autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzība). 

1.2. Izpildītājs Projektu izstrādā saskaņā ar Līgumu, Projektēšanas uzdevumu (Līguma 1. pielikums) 

(turpmāk – Projektēšanas uzdevums) un Izmaksu tāmi (Līguma 2. pielikums), kā arī saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, Latvijas nacionālajiem standartiem 

un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem un attiecībā uz Projektu un to izpildes procesu 

piemērojamajiem normatīvajiem aktiem un Izpildītāja Piedāvājumu. 

1.3. Pasūtītājam uzsākot Projekta realizāciju, Izpildītājs apņemas veikt būvdarbu autoruzraudzību visā 

būvdarbu veikšanas laikā. 

1.4. Pasūtītājs pieņem Izpildītāja kvalitatīvi izstrādātu projektu un par to samaksā Līgumā noteiktajā 

kārtībā un apmērā. 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma summa ir _________ EUR (_____________________ euro un ____________________ 

centi), pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% ir ______________ EUR (_____________________ 

euro un ____________________ centi), kopējā Līguma summa ir _________ EUR 

(______________________________ euro un ____________________ centi), tai skaitā: 
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2.1.1. samaksa par Projekta izstrādi _________ EUR (_____________________ euro un 

____________________ centi), neskaitot PVN; 

2.1.2. samaksa par GSP-3 uzlabošanas darbu autoruzraudzību _________ EUR 

(_____________________ euro un ____________________ centi), neskaitot PVN. 

2.2. Pasūtītājs veic samaksu, ievērojot šādus samaksas noteikumus: 

2.2.1. avansu par Projekta izstrādi ____ (_____________) % apmērā no Projektēšanas darbu 

vērtības jeb _________ EUR (_____________________ euro un ____________________ 

centi), tai skaitā PVN, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam __ (____________) darba dienu laikā no 

Līguma abpusējas parakstīšanas, avansa rēķina, avansa garantijas (Līguma 4.4. punkts) un 

saistību izpildes nodrošinājuma (Līguma 4.5. punkts) saņemšanas dienas; 

2.2.2. ____ (_____________) % no Projektēšanas darbu vērtības jeb _________ EUR 

(_____________________ euro un ____________________ centi), tai skaitā PVN, Pasūtītājs 

samaksā Izpildītājam __ (____________) darba dienu laikā no GSP-3 pamata tehnoloģisko 

iekārtu tehniskās specifikācijas izstrādes; 

2.2.3. ____ (_____________) % no Projektēšanas darbu vērtības jeb _________ EUR 

(_____________________ euro un ____________________ centi), tai skaitā PVN, Pasūtītājs 

samaksā Izpildītājam __ (____________) darba dienu laikā no Būvprojekta minimālā sastāvā un 

būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes (pēc būvatļaujas ar projektēšanas un būvdarbu 

uzsākšanas nosacījumiem saņemšanas); 

2.2.4. ____ (_____________) % no Projektēšanas darbu vērtības jeb _________ EUR 

(_____________________ euro un ____________________ centi), tai skaitā PVN, Pasūtītājs 

samaksā Izpildītājam __ (____________) darba dienu laikā no Projekta ekspertīzes pozitīva 

atzinuma saņemšanas; 

2.2.5. atlikušo samaksu par Projektēšanas darbiem __ (_____________) % apmērā no 

Projektēšanas darbu vērtības jeb _________ EUR (_____________________ euro un 

____________________ centi), tai skaitā PVN, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam __ 

(____________) darba dienu laikā pēc Projekta apstiprināšanas ar atzīmi būvatļaujā par 

projektēšanas nosacījumu izpildi, Projekta pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas 

un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas; 

2.2.6. samaksu par Autoruzraudzību Pasūtītājs samaksā Izpildītājam pa daļām pēc attiecīgās 

darbu kārtas pilnīgas pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā, pamatojoties uz abpusēji parakstītu 

pieņemšanas-nodošanas aktu un Izpildītāja iesniegtu rēķinu. Pēc Autoruzraudzības izpildes 

pabeigšanas, GSP-3 pieņemšanas ekspluatācijā un apstiprināšanas būvvaldē Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, bet Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā paraksta 

darbu pieņemšanas – nodošanas aktu vai sniedz motivētu atteikumu darbus pieņemt. 

2.3. Līguma summā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Projekta kvalitatīvu izstrādi saistītie izdevumi, kā arī 

visi transporta izdevumi Izpildītāja nokļūšanai uz un no GSP-3. 

2.4. Līguma summa ir galīga un nav grozāma visā Līguma izpildes laikā.  

2.5. Visus Līgumā paredzētos maksājumus Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto 

Izpildītāja norēķinu kontu. 

3. Līguma izpildes termiņi 

3.1. Izpildītājs Projektu sagatavo nodošanai uz ekspertīzi un nodod to Pasūtītājam līdz 202_. gada 

__._____________.  

3.2. Izpildītājs nodod Pasūtītājam būvvaldes apstiprinātu Projektu ar atzīmi būvatļaujā par 

projektēšanas nosacījumu izpildi līdz 202_. gada __._____________.  

3.3. Nododot Projektu, Izpildītājs vienlaikus bez papildu atlīdzības nodod Pasūtītājam visas autora 

mantiskās tiesības uz Līguma ietvaros radītajiem autortiesību objektiem, tai skaitā, bet ne tikai Projektu 

un citiem ar Projektu saistītajiem autortiesību objektiem. Izpildītājs apliecina, ka nevienai trešajai 
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personai nepastāv autora mantiskās tiesības uz Līguma ietvaros radītajiem autortiesību objektiem, un 

Pasūtītājs tam nodotās autora mantiskās tiesības var izlietot neierobežotu laiku visā pasaulē. 

3.4. Izpildītājs, ja no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ iestājušies tādi apstākļi, kuru rezultātā nepieciešams 

pagarināt Projekta izstrādes termiņu, rakstveidā informē par to Pasūtītāju 2 (divu) darba dienu laikā no 

attiecīgo apstākļu iestāšanās brīža, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms Projekta izstrādes 

termiņa beigām. Projekta izstrādes termiņš var tikt pagarināts, Pusēm atsevišķi rakstveidā vienojoties. 

Šis punkts neuzliek par pienākumu Pasūtītājam pagarināt izpildes termiņu, ja Pasūtītājs uzskata, ka 

Izpildītāja minētie iemesli nav objektīvi pamatoti vai Izpildītājs varēja, vai tam vajadzēja paredzēt šādu 

iemeslu iestāšanos. 

3.5. Ja Izpildītājs nokavē Līguma 3.2.punktā noteikto termiņu Projekta izpildes pagarināšanai, tas 

zaudē tiesības uz Projekta izpildes termiņa pagarinājumu.  

3.6. Autoruzraudzību Izpildītājs veic visā GSP-3 uzlabošanas darbu veikšanas periodā līdz GSP-3 

pieņemšanai ekspluatācijā un apstiprināšanai būvvaldē. Paredzamais GSP-3 uzlabošanas darbu veikšanas 

termiņš ir ____ (_______________) nedēļas no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas. 

3.7. Ja būvdarbi GSP-3 tiek pabeigti pēc Līguma 3.6. punktā norādītā paredzamā termiņa, Līguma 

cena par Autoruzraudzību netiek mainīta. 

3.8. Ja Līgumā paredzēto darbu izpilde jebkādu iemeslu dēļ tiek pārtraukta, apturēta vai izbeigta, 

Puses sagatavo un paraksta Darbu pārtraukšanas, apturēšanas vai izbeigšanas aktu, kurā nosaka faktiski 

izpildīto darbu apjomu un tā izmaksas. Pasūtītājs par šiem darbiem veic samaksu Izpildītājam 10 (desmit) 

darba dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas.  

3.9. Līguma 3.8. punktā noteiktajā gadījumā Pusēm saglabājas līgumsoda un nokavējuma procentu 

samaksas, kā arī zaudējumu atlīdzīšanas pienākums, ja Līguma noteikumi to paredz. 

4. Izpildītāja pienākumi un tiesības 

4.1. Izpildītājs veic Projekta izstrādi saskaņā ar Līgumu, Projektēšanas uzdevumu, ievērojot atbilstošo 

Latvijas valsts standartu, Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, būvnormatīvu un citu normatīvo 

aktu prasības. Ja Izpildītājam ir nepieciešams Pasūtītāja atbalsts vai dokumenti projektēšanas uzsākšanai, 

Izpildītājs tos nekavējoties rakstiski pieprasa Pasūtītājam. 

4.2. Izpildītājs apliecina, ka, realizējot Projektu, projektējamās tehnoloģiskās iekārtas būs 

savietojamas ar esošajām Pasūtītāja būvēm un tehnoloģiskajām iekārtām. 

4.3. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniegt Pasūtītājam 

pieņemamas apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Izpildītāja profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas 

polisi (kopiju), kas izsniegta atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 502 

"Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu" prasībām, 

kas paredz atlīdzināt Izpildītāja nodarīto kaitējumu (tai skaitā arī Projekta kļūdas vai nepilnību dēļ) 

Pasūtītāja un trešo personu dzīvībai vai veselībai nodarītajiem zaudējumiem, kā arī Pasūtītāja un trešo 

personu mantai un kurā paredzētā apdrošinājuma summa nav mazāka par Līguma summu. Izpildītājs 

Apdrošināšanas polisi uztur spēkā visā Projektēšanas darbu izpildes laikā, paredzot retroaktīvo periodu, 

kas ir vienāds ar GSP-3 uzlabošanas darbu izpildes un garantijas termiņu.  

4.4. Izpildītājam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniegt 

Pasūtītājam pieņemamas apdrošināšanas sabiedrības vai kredītiestādes izsniegtu avansa garantiju 

(nodrošinājumu) Līgumā paredzētās avansa maksājuma summas apmērā, iepriekš saskaņojot ar 

Pasūtītāju avansa garantijas (nodrošinājuma) projektu. 

4.5. Izpildītājam ir pienākums 1 (viena) mēneša laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniegt Pasūtītājam 

pieņemamas apdrošināšanas sabiedrības vai kredītiestādes izsniegtu saistību izpildes nodrošinājumu par 

summu 2 (divi) % apmērā no Līguma summas. 
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4.6. Projekta izstrādes laikā Izpildītājs ar Pasūtītāju rakstiski saskaņo visus galvenos tehniskos un 

tehnoloģiskos risinājumus. 

4.7. Projekta izstrādes laikā Izpildītājs ne retāk kā reizi mēnesī organizē sanāksmes, kurā Izpildītājs 

ziņo Pasūtītājam par Projekta izstrādes gaitu, kā arī Puses apspriež citus jautājumus saistībā ar Projekta 

izstrādi. Sanāksmes norises vieta tiek noteikta Pasūtītāja telpās, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja 

atbildīgo personu par sanāksmes norises vietas un laiku. Izpildītājs protokolē sanāksmes norises gaitu un 

pēc protokola sagatavošanas iesniedz to parakstīt Pasūtītāja atbildīgajai personai. 

4.8. Izpildītājs pirms izstrādātā Projekta saskaņošanas uzsākšanas Projektu saskaņo ar Pasūtītāja 

Tehniskās attīstības un investīciju departamenta Projektu vadības biroju. 

4.9. Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju Pasūtītāja vārdā saņemt visus nepieciešamos valsts un pašvaldības 

iestāžu atzinumus, atsauksmes un slēdzienus, kā arī citu trešo personu saskaņojumus, kas nepieciešami 

saistībā Projekta izstrādi. 

4.10. Izpildītājs izstrādāto Projektu pēc Līguma 4.5. punkta noteikumu izpildes saskaņo normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā ar visām institūcijām, kas izsniegušas tehniskos noteikumus, ar piekritīgo 

būvvaldi, kā arī ar visiem zemes īpašniekiem, kuru zemesgabalos paredzēts veikt Projekta realizāciju, 

vai kuru zemesgabali tiks apgrūtināti ar aizsargjoslām. 

4.11. Izpildītājs 3 (trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas iesniedz 

Pasūtītājam rakstveida atskaiti par Projekta izstrādes gaitu. 

4.12. Ja Izpildītāja izstrādātā Projekta kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem vai tiek saņemts negatīvs 

eksperta atzinums, tad Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem un termiņā, kas nepārsniedz 10 

(desmit) darba dienas no Pasūtītāja pretenzijas nosūtīšanas, novērst konstatētos trūkumus. Šādu darbu 

veikšana nav uzskatāma par Līgumā noteiktā Projekta izstrādes termiņa pagarinājumu. 

4.13. Ja Izpildītājs Projekta izstrādi nav veicis Līguma 3.3. punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir 

tiesības pieprasīt, bet Izpildītājam šādā gadījumā ir pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,2 % 

apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

Līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt, veicot ieskaitu no Līguma summas samaksas Izpildītājam. 

Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma saistību izpildes pienākuma. 

4.14. Ja Izpildītājs ir pārkāpis normatīvo aktu prasības vai jebkādā citā veidā tā izstrādātā Projekta dēļ 

Pasūtītājam vai trešajām personām ir nodarīti zaudējumi, Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam vai trešajām 

personām nodarīto kaitējumu pilnā apmērā. 

4.15. Izpildītājs nozīmē __________________ (sertifikāta Nr. __________) kā atbildīgo darbu 

vadītāju, kas Projekta ietvaros vadīs un veiks Projekta izstrādes darbus. 

4.16. Izpildītājs Projekta derīguma termiņā par saviem līdzekļiem apņemas veikt Projekta izmaiņas, 

kas var rasties Projekta realizācijas laikā. 

4.17. Ja Līguma izpildes laikā Izpildītājam Projekta izstrādei nepieciešams pieaicināt apakšuzņēmējus, 

Izpildītājam šo apakšuzņēmēju pieaicināšana iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

4.18. Autoruzraudzības darbu veikšanas laikā Izpildītāja ir šādi pienākumi: 

4.18.1. veikt Autoruzraudzību saskaņā ar Būvprojektu, ievērojot Vispārīgo būvnoteikumu, kā arī 

citu normatīvo aktu, kas reglamentē šādu darbu veikšanu, prasības; 

4.18.2. 15 (piecpadsmit) dienu laikā no būvdarbu līguma parakstīšanas dienas, par ko Pasūtītājs 

informē Izpildītāju, iesniegt Pasūtītājam sarakstu, kurā norāda personas, kuras veiks 

Autoruzraudzības darbus; 

4.18.3. izskatīt un apstiprināt būvdarbu veicēja izstrādāto Būvdarbu veikšanas projektu; 

4.18.4. nepieļaut būvdarbu veicēja patvaļīgas atkāpes no akceptētās ieceres un Būvprojekta, kā 

arī normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā, kā arī, ja nepieciešams, dot 

norādījumus būvdarbu vadītājam un būvuzraugam Būvprojektā paredzēto risinājumu īstenošanai. 
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Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vai tā 

darbinieku bezdarbības vai vainas dēļ; 

4.18.5. atbilstoši kompetencei kontrolēt autoruzraudzības žurnālā vai būvdarbu žurnālā ierakstīto 

norādījumu izpildi; 

4.18.6. nodrošināt, ka persona, kas veic autoruzraudzību (turpmāk – autoruzraugs) apseko GSP-

3 atbilstoši autoruzraudzības plāniem, piedalās GSP-3 pieņemšanā ekspluatācijā, un veic 

normatīvajiem aktiem atbilstošus ierakstus autoruzraudzības žurnālā, kurš pēc GSP-3 

pieņemšanas ekspluatācijā tiek nodots Pasūtītājam’ 

4.18.7. nodrošināt, ka autoruzraugs izskata būvdarbu veicēja iesniegtos risinājumus un 

informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām un materiāliem, kā arī sniedz atzinumus par 

to atbilstību Būvprojektam; 

4.18.8. nodrošināt, ka autoruzraugs analizē visas veiktās Būvprojekta izmaiņas, ievērojot 

normatīvo aktu prasības, saskaņo izmaiņas Būvprojekta dokumentācijā ar visām ieinteresētajām 

organizācijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pēc šo organizāciju pieprasījuma veic 

nepieciešamos labojumus; 

4.18.9. nodrošināt, ka autoruzraugs nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju par visām atkāpēm 

no Būvprojekta būvdarbu izpildes laikā, kā arī par nepareizu un nekvalitatīvu būvdarbu veikšanu. 

Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja attiecīga pieprasījuma saņemšanas iesniedz 

Pasūtītājam savus priekšlikumus attiecībā uz iespējamajiem risinājumiem konstatēto neatbilstību 

novēršanai; 

4.18.10. Izpildītājam ir pienākums ierasties GSP-3 pēc Pasūtītāja, būvdarbu veicēja, būvuzrauga, 

būvinspektora vai citu būvvaldes amatpersonu uzaicinājuma; 

4.18.11. 10 (desmit) darba dienu laikā no būvdarbu līguma parakstīšanas dienas, par ko Pasūtītājs 

informē Izpildītāju, iesniegt Pasūtītājam profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 

polisi (kopiju) atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 502 "Noteikumi 

par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu" prasībām. 

Izpildītājam ir pienākums šo polisi uzturēt spēkā esošu visā Līguma darbības laikā. 

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 

5.1. Pirms darbu uzsākšanas Pasūtītājs nodod Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo nepieciešamo pirms 

projektēšanas dokumentāciju: valsts, pašvaldības vai juridisko personu izsniegtos tehniskos noteikumus 

un saskaņojumus, nekustamo īpašumu apliecinošo dokumentu (zemesgrāmatu apliecības, zemes robežu 

plāni) kopijas u.c., par ko Puses paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu. 

5.2. Pasūtītājam ir pienākums veikt Līguma summas samaksu Izpildītājam Līguma 2. punktā 

noteiktajā kārtībā, termiņā un apmērā. 

5.3. Ja Pasūtītājs neievēro Līgumā noteikto maksājuma termiņu, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt, bet 

Pasūtītājam šādā gadījumā ir pienākums maksāt Izpildītājam nokavējuma procentus 0,2 % apmērā no 

termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētā maksājuma 

summas. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no Līguma saistību izpildes pienākuma. 

5.4. Pasūtītājs ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja: 

5.4.1. Izpildītājs nav uzsācis Projekta izstrādi 1 (viena) mēneša laikā no Līguma abpusējas 

parakstīšanas dienas; 

5.4.2. Izpildītājs 1 (viena) mēneša laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas nav 

iesniedzis Pasūtītājam jebkuru no Līguma 4.3., 4.4. vai 4.5. punktā paredzētajiem dokumentiem 

(ja līgums paredz to iesniegšanas pienākumu); 

5.4.3. Projekta izstrāde nenotiek saskaņā ar Līgumā noteikto Projekta izstrādes termiņu, 

kavējot Projekta izstrādi ilgāk par 20 (divdesmit) dienām; 

5.4.4. Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā nav reģistrēts neviens Izpildītāja 

būvspeciālists; 

5.4.5. Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam profesionālās civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas polisi (kopiju) atbilstoši Līguma 4.18.11. apakšpunktā noteiktajām prasībām; 
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5.4.6. Izpildītājs nav novērsis neatbilstības Projekta kvalitātē Līguma 4.12. punktā noteiktajā 

kārtībā.  

5.5. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 5.4. punktā noteiktajā gadījumā, Pasūtītājs izmanto Izpildītāja 

iesniegto saistību izpildes nodrošinājumu. Tāpat Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam radušos izdevumus un 

tiešos zaudējumus, tai skaitā izdevumus, kas saistīti ar jauna iepirkuma rezultātā no cita izpildītāja 

projektēšanas pakalpojuma cenas sadārdzinājumu. 

5.6. Pasūtītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā no Izpildītāja rakstveidā uzdoto jautājumu 

saņemšanas dienas rakstveidā sniegt atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. 

6. Projekta nodošana Pasūtītājam 

6.1. Izpildītāja izstrādāto un atbilstoši saskaņoto Projektu nodošana Pasūtītājam (divi būvprojekta 

papīra eksemplāri un viens eksemplārs digitālā USB formātā) tiek noformēta ar Projekta pieņemšanas – 

nodošanas aktu.  

6.2. Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja iesniegtā Projekta saņemšanas dienas ir 

jāizskata un jāakceptē vai motivēti rakstveidā jānoraida izstrādātā Projekta tehniskā dokumentācija. 

6.3. Ja, pārbaudot iesniegto Projektu vai veicot Projekta ekspertīzi, tiek konstatēti trūkumi Projektā 

vai tā neatbilstība Līguma noteikumiem, Izpildītājam ir pienākums novērst norādītos trūkumus par 

saviem līdzekļiem. Projekta pieņemšana šādā gadījumā tiek veikta tikai pēc minēto trūkumu novēršanas. 

Trūkumu novēršanai nepieciešamais laika periods šādā gadījumā nav uzskatāms par Līguma izpildes 

termiņa pagarinājumu. Ja Pasūtītājam nav iebildumu par izstrādāto Projektu, tad Puses paraksta Projekta 

pieņemšanas – nodošanas aktu. Pasūtītāja parakstītais pieņemšanas – nodošanas akts nav apliecinājums 

trūkumu vai defektu neesamībai Izpildītāja izstrādātajā Projektā. 

6.4. Projekta pieņemšanas – nodošanas aktu un Autoruzraudzības pieņemšanas – nodošanas aktus no 

Pasūtītāja puses ir pilnvarots parakstīt ___________________________________.  

7. Nepārvarama vara 

7.1. Puses nav atbildīgas, ja Līgums netiek pildīts vai netiek pienācīgi pildīts tādu nepārvaramas varas 

apstākļu dēļ kā dabas katastrofas, karš un jebkura rakstura militāras operācijas un citi ārkārtēja rakstura 

apstākļi, kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt. Par šo apstākļu iestāšanos Pusei, kura šo apstākļu dēļ 

nevar pildīt savas Līguma saistības, rakstiski jāinformē otra Puse 3 (trīs) darba dienu laikā. 

7.2. Ja nepārvaramas varas apstākļu ietekme turpinās vairāk nekā 3 (trīs) mēnešus, ikviena no Pusēm 

ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot par to otrai Pusei iepriekšēju rakstisku paziņojumu. 

8. Sankcijas 

8.1. Sankcijas - tiesību akts par jebkādām ekonomiskām sankcijām, dekrētiem, tirdzniecības embargo 

vai līdzīgiem pasākumiem vai ierobežojumiem, ko izveido, administrē vai piemēro Amerikas Savienoto 

Valstu likumdošanas un / vai izpildvaras iestādes vai organizācijas (ieskaitot, bet ne tikai Amerikas 

Savienoto Valstu (ASV) Tirdzniecības departamenta Rūpniecības un drošības birojs (BIS), ASV Valsts 

kases departamenta Ārējo aktīvu kontroles birojs (OFAC)), Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības 

padome, Eiropas Savienība vai valstu grupa, kurā iestājusies Latvijas Republika, tās valsts valdība, kurai 

ir jurisdikcija pār pusēm. 

8.2. Ņemot vērā Sankcijas, kas bija spēkā Līguma noslēgšanas dienā, Pasūtītājs apstiprina, ka tās 

neietekmē Līguma izpildi. Ja tiek ieviestas Sankcijas, kas ietekmē Līguma izpildi, Pasūtītājs apņemas 

paziņot Izpildītājam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no to ieviešanas dienas. Šādā gadījumā Puses 

apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājam paziņots par Sankciju piemērošanu, kas 

ietekmē Līguma izpildi, veikt kopīgas sarunas vai parakstīt vienošanos par Līguma turpmāku izpildi vai 

izbeigšanu. Līguma izbeigšanas gadījumā Puses sagatavo un paraksta Līguma darbu pārtraukšanas vai 

apturēšanas aktu, kurā nosaka faktiski izpildīto darbu apjomu un to izmaksas. Pasūtītājs par šiem darbiem 
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veic samaksu Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina 

saņemšanas dienas. 

8.3. Ar Sankcijām saistīto saistību neizpilde vai nepienācīga izpilde, netiek uzskatīta par 

nepārvaramas varas izraisītu, un Izpildītājs nav atbildīgs par jebkuras neizpildi vai nepareizu izpildi no 

savām saistībām, kas izriet no Līguma sakarā ar Sankcijām. 

9. Citi noteikumi 

9.1. Puses nosaka šādas atbildīgas personas par Līguma izpildi: 

9.1.1. no Pasūtītāja puses: ________________________, tālrunis ____________, e-pasts: 

______________________________; 

9.1.2. no Izpildītāja puses: ________________________, tālrunis ____________, e-pasts: 

______________________________. 

9.2. Izpildītājam, ieskaitot tā piesaistīto apakšuzņēmēju, saskaņā ar Līgumu nav nekādu tiesību 

attiecībā uz Inovāciju un tīklu izpildaģentūru (Innovation and Networks Executive Agency), turpmāk - 

INEA. Visi Līguma nosacījumi, kas piemērojami Izpildītājam, attiecas arī uz tā piesaistītajiem 

apakšuzņēmējiem. 

9.3. Izpildītājs nodrošina, ka INEA un Eiropas Komisija vai jebkura cita ārēja šo institūciju noteikta 

kompetenta institūcija, var veikt tehnisko vai finanšu pārbaudi un revīziju saistībā ar Līgumu. Šādas 

pārbaudes vai revīziju var uzsākt jebkurā brīdī Līguma izpildes laikā līdz pat 5 (pieciem) gadiem no 

dienas, kad Pasūtītājs ir veicis Līguma summas samaksu Izpildītājam pilnā apmērā. 

9.4. Pārbaudes vai revīzijas procedūru uzskata par uzsāktu dienā, kad saņemts Eiropas Komisijas vai 

INEA paziņojums par tās uzsākšanu. 

9.5. Izpildītājs glabā visus oriģinālos dokumentus, jo īpaši grāmatvedības un nodokļu ierakstus, kas 

tiek glabāti uz jebkura piemērota datu nesēja, ieskaitot digitalizētus oriģinālus, ja tie ir atļauti saskaņā ar 

piemērojamajiem tiesību aktiem, 5 (piecus) gadus no dienas, kad Pasūtītājs ir veicis Līguma summas 

samaksu Izpildītājam pilnā apmērā. Dokumentu glabāšanas pienākuma termiņš tiek pagarināts, ja uzsākta 

revīzija, pastāv tiesvedība vai iesniegta prasība saistībā ar maksājuma izpildi, ieskaitot pārkāpumus, 

krāpšanu vai saistību pārkāpumus. Šādā gadījumā Izpildītājs glabā dokumentus līdz brīdim, kamēr tiek 

pabeigta šāda revīzija, tiesvedība vai izskatīta prasība. 

9.6. Pārbaudes vai revīzijas ietvaros Izpildītājs sniedz visu informāciju, ieskaitot informāciju 

elektroniskā formātā, ko pieprasa Pasūtītājs, Eiropas Komisija vai INEA vai jebkura cita iestāde, ko tā 

noteikusi. Vajadzības gadījumā Pasūtītājs, Eiropas Komisija vai INEA var pieprasīt, lai Izpildītājs sniedz 

šo informāciju tieši tās pieprasītājam. 

9.7. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt Eiropas Komisijai vai INEA darbiniekiem un ārējiem 

darbiniekiem, kurus pilnvarojusi Eiropas Komisija vai INEA, piekļuvi vietnēm un telpām, kurās tiek 

veikta vai tika veikta darbība saistībā ar Līgumu, iesniegt visu nepieciešamo pieprasīto informāciju, 

ieskaitot informāciju, kas glabājas elektroniskā formātā. Izpildītājs nodrošina, ka šāda informācija ir 

viegli pieejama tās pieprasītājam apmeklējuma laikā un tā tiek nodota atbilstošā formā. 

9.8. Balstoties uz galīgo revīzijas atzinumu, Eiropas Komisija vai INEA var veikt pasākumus, ko tā 

uzskata par nepieciešamiem, tostarp atgūt piešķirto līdzfinansējumu un kas samaksāta Izpildītājam 

saskaņā ar Līgumu. 

9.9. Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojam (OLAF) un Eiropas Revīzijas palātai saskaņā ar 

kompetenci ir tādas pašas tiesības kā Eiropas Komisijai vai INEA, jo īpaši attiecībā uz pārbaudēm, 

revīzijām un izmeklēšanu attiecībā uz Pasūtītāju. 

9.10. Izpildītājs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu jebkādu situāciju, kurā līguma 

izpilde objektīvi ir apdraudēta tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar ekonomiskajām interesēm, politisko vai 

nacionālo piederību, ģimenes vai emocionālo saikni vai citām kopīgām interesēm ar Pasūtītāju vai 

jebkuru citu trešo personu, kas iesaistīta Līguma izpildē ("interešu konflikts"). 
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9.11. Par jebkuru situāciju, kas izraisa vai var izraisīt interešu konfliktu Līguma izpildes laikā, 

nekavējoties rakstveidā jāpaziņo Pasūtītājam. Izpildītājs nekavējoties veic visus nepieciešamos 

pasākumus, lai labotu šo situāciju. Pasūtītājs patur tiesības pārbaudīt, vai Izpildītāja veiktie pasākumi ir 

atbilstoši, un noteiktā termiņā var pieprasīt Izpildītājam veikt papildu pasākumus. 

9.12. Datu aizsardzība: Pasūtītāja dati tiek pakļauti elektroniskai datu apstrādei. Izmantojot personas 

datus, Izpildītājs ievēro visus attiecīgos datu aizsardzības normatīvos aktus (jo īpaši Eiropas Vispārīgo 

datu aizsardzības regulu), kā arī savas iekšējās datu aizsardzības vadlīnijas. Atsevišķos gadījumos 

Izpildītājs var sniegt personas datus pakalpojumu partneriem vai citiem Izpildītāja grupas uzņēmumiem, 

kas var atrasties ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, piemēram, ASV; šādos gadījumos tiks piemēroti datu 

aizsardzības pasākumi. 

9.13. Puses var veikt šādus būtiskus līguma grozījumus: 
9.13.1. Līguma saistību izpildes termiņu var pagarināt, ja saistības nevar izpildīt noteiktajā 

termiņā tādu apstākļu dēļ, kas nav atkarīgi no Pasūtītāja (trešo personu kavējumi, kavējumi 

saistīto informācijas sistēmu izstrādē). Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par 

kavējuma laiku, bet ne vairāk kā līdz Projekta ieviešanas perioda beigām; 

9.13.2. Puses var veikt izmaiņas tehniskajās prasībās, ieskaitot jaunas funkcionalitātes 

iekļaušanu, atteikšanos no funkcionalitātes vai tehniskajās prasībās norādītās funkcionalitātes 

modifikācijas, ja mainās tiesību normas, kas regulē sistēmas funkcionalitāti. Tādā gadījumā 

normatīvajos aktos izdarīto izmaiņu ietekmi uz Līguma summu nosaka, piemērojot izmaiņu 

pieprasīšanas procedūru; 

9.13.3. ja mainās normatīvo aktu noteikumi, kas ietekmē jebkura Līguma noteikuma spēkā 

esamību. Šādā gadījumā Līguma noteikumi tiek mainīti, pēc iespējas saglabājot to sākotnējo 

nozīmi, bet, ja tas nav iespējams, tos izslēdz no Līguma. 

9.14. Visus strīdus un domstarpības, kas radušās Pušu starpā Līguma izpildes gaitā, jārisina savstarpēju 

pārrunu ceļā. Ja 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no strīda vai domstarpības rašanās dienas Pusēm 

savstarpēju pārrunu ceļā risinājumu panākt nav iespējams, tad katrai no Pusēm ir tiesības vērsties tiesā 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9.15. Visa iepriekšējā sarakste un norunas, kas saistīta ar Līguma priekšmetu, zaudē spēku līdz ar 

Līguma parakstīšanas brīdi. 

9.16. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

9.17. Līgumu var grozīt vai papildināt pēc Pušu rakstveida vienošanās, kas pievienojama Līgumam kā 

tā Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

9.18. Visa informācija, kas iegūta saistībā ar Līguma izpildi, ir uzskatāma par komercnoslēpumu 

saturošu informāciju un to nedrīkst izpaust trešajām personām, ciktāl Latvijas Republikas normatīvo aktu 

vai Līguma noteikumi nenosaka citādi. 

9.19. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz visu ar Līgumu 

uzņemto Pušu saistību izpildei. 

9.20. Līgums sagatavots uz __ (_______) lappusēm un parakstīts 2 (divos) eksemplāros pa vienam 

katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks un tas ir saistošs abām Pusēm no tā 

parakstīšanas brīža.  

9.21. Līgumam ir pievienoti 2 (divi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 

- 1. pielikums – Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Inčukalna pazemes gāzes krātuves 

virszemes infrastruktūras uzlabošanas projektēšanas uzdevums uz _____ lappusēm. 

- 2. pielikums – Projektēšanas un autoruzraudzības darbu tāme uz  _____ lappusēm. 

10. Pušu rekvizīti un paraksti: 
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Pasūtītājs  Izpildītājs 

Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" 

Stigu iela 14, Rīga, LV–1021, Latvija 

Vienotais reģistrācijas Nr. 40203041605 

PVN maksātāja Nr. LV40203041605 

"Swedbank" AS, SWIFT: HABALV22 

LV08HABA0551042978827 

 

 

________________________ 

 

________________________  

_______________________________________ 

Adrese: ________________________________ 

Vienotais reģistrācijas Nr. __________________ 

PVN maksātāja Nr. ______________________ 

Banka: _________________________________ 

Konta Nr. _______________________________ 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


